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P L E N Á R I O

ATA DA 001ª SESSÃO PREPARATÓRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013

Às 15h13, achavam-se presentes os seguintes
srs. Deputados: Aldo Schneider — Altair Guidi -
Ana Paula Lima — Angela Albino — Antônio
Aguiar - Carlos Chiodini — Ciro Roza — Dado
Cherem - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch — Dóia Guglielmi — Edison
Andrino — Gelson Merisio - Gilmar Knaesel -
Ismael dos Santos - Jailson Lima — Jean
Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorge Teixeira -
José Milton Scheffer - José Nei Ascari —
Kennedy Nunes — Luciane Carminatti - Manoel
Mota — Marcos Vieira — Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa — Narcizo
Parisotto - Neodi Saretta - Nilson Gonçalves —
Padre Pedro Baldissera - Reno Caramori —
Romildo Titon — Sargento Amauri Soares —
Serafim Venzon — Silvio Dreveck - Valmir Comin -
Volnei Morastoni.

Sras. deputadas e srs. deputados,
conforme estipula o Regimento Interno, neste
momento abro o prazo de cinco minutos para o
registro de candidatos ao cargo de presidente,
sendo que o registro poderá ser feito
individualmente ou por chapa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) — Deputado Sargento Amauri Soares,
não há previsão regimental sobre a abertura de
espaço neste momento. Portanto, gostaria de
contar com a sua compreensão para que
respeitemos o Regimento Interno e demos
andamento à sessão.Conclamo o sr. deputado Altair Guidi

e a sra. deputado Dirce Heiderscheidt para que
verifiquem o horário a fim de que em cinco
minutos iniciemos o processo de votação dos
candidatos registrados.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES — Evidentemente compreendo a
posição de v.exa., mas gostaria de dizer que
conheço o Regimento Interno, li os artigos
muito bem, e ele não diz se haverá ou não a
cessão desse espaço.

A Mesa recebeu, dentro do prazo
regimental, dois registros, o do deputado
Sargento Amauri Soares e o do deputado
Joares Ponticelli. Portanto, até o presente
momento há duas chapas inscritas.

Dessa forma, como é um debate de
um Poder que pretende representar o conjunto
dos anseios, das divergências e das
contradições que existem no interior da
sociedade catarinense, o deputado que
inscreve o seu nome como candidato a
presidente desta Casa por certo tem algumas
palavras a dizer, inclusive para apresentar e
justificar sua candidatura.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares — Peço a palavra, pela ordem, sr.
presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) — Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
presente sessão preparatória para eleição do
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Sargento Amauri Soares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) — Vamos proceder de acordo com os
nossos costumes e consultar os líderes de
bancada. Se os srs. líderes concordarem,
concederemos cinco minutos para a manifes-
tação de cada candidato.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES — Sr. presidente, primeiramente,
gostaria de cumprimentar v.exa. que conduz
esta sessão.

Agradecemos a presença das sras.
deputadas, dos srs. deputados, dos catari-
nenses, dos visitantes do Rio Grande do Sul e
de Belo Horizonte que prestigiam este evento. Em segundo lugar, como coloquei no

requerimento, solicito a disponibilização de dez
minutos para que cada candidato inscrito possa
apresentar e defender as razões pelas quais se
candidatou.

Conforme determina o Regimento
Interno, esta Presidência convida o sr.
deputado Altair Guidi e a sra. deputada Dirce
Heiderscheidt para secre tariarem a Mesa.

(As lideranças aquiescem.)
Com a concordância das lideranças,

concedemos a palavra ao deputado Sargento
Amauri Soares por até cinco minutos.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado  de Editoração
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O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES — Sr. presidente desta sessão
preparatória e demais componentes da mesa,
sras. deputadas, srs. deputados, público que
nos acompanha, lideranças políticas, lideranças
da classe trabalhadora, imprensa, sociedade
catarinense que pode ouvir-nos neste momento.

Era essa a nossa reflexão. cracia do que se vê na Venezuela, onde um
presidente com questionáveis condições de
saúde ascendeu ao poder.

Muito obrigado!
(SEM PREVISÃO DO ORADOR)

Nós estamos aqui numa construção
democrática, aberta, sem conversas
escondidas. Não tive com nenhuma bancada
uma conversa que não possa repetir para a
imprensa que nos prestigia em grande número
hoje. Não me envergonho deste momento, pelo
contrário, tenho muito orgulho de continuar
empreendendo um projeto que foi inaugurado
aqui pelo grande parlamentar Julio Garcia, há
oito anos, e que teve continuidade com o
deputado Jorginho Mello e com o deputado
Gelson Merisio, dando vez e voz a todos os 40
deputados catarinenses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) — Consulto o deputado Joares
Ponticelli para saber se deseja fazer uso da
palavra.

Quero registrar, inicialmente, que
nada tenho de pessoal contra o deputado
Joares Ponticelli, pois inclusive mantivemos
boas relações pessoais ao longo dos seis anos
que estamos aqui, principalmente nos quatro
primeiros anos, quando ele compunha a
Oposição ao governo do estado e, portanto,
havia mais debate neste Parlamento.

(O deputado diz que sim.)
V.Exa. dispõe de cinco minutos para

o seu pronunciamento.
O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI

— Sr. presidente, sra. deputada Dirce
Heiderscheidt, sr. deputado Altair Guidi, sras.
deputadas e srs. deputados, catarinenses que
prestigiam esta sessão histórica, meus
familiares, tantos amigos, tantas autoridades
que aqui comparecem.

Nossa candidatura é resultado de
uma posição política que pretende deixar claro
que em Santa Catarina não existe partido
único, não existe todo o consenso que esta
Assembleia Legislativa tem procurado
transparecer para a população. A candidatura
hegemônica é governista e desta vez não será
unanimidade. Creio que fomos por demais
cordatos nos últimos seis anos, quando, a meu
ver, prejudicamos o debate ao concordar com
as chapas únicas. O cargo de comando do
Poder Legislativo catarinense não é isento de
posições políticas programáticas, ideológicas e,
dependendo da situação, não consegue ser
autônomo e independente com relação ao
palácio do governo.

Tenho orgulho e sou muito grato por
essa construção aberta, clara e democrática.

Realmente, é preciso haver uma
reflexão sobre o Regimento Interno no que se
refere ao rito desta sessão. Eu participei da
sessão de posse do deputado Pedro
Westphalen na Presidência da Assembleia
Legislativa gaúcha, que aqui está, mas ele não
pode adentrar ao plenário. Precisamos fazer
uma discussão e talvez mudar o rito.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) — Srs. deputados e sras. deputadas,
o processo de votação será nominal.

A sra. deputada ou o sr. deputado
deverá dirigir-se ao microfone de aparte para
declarar o seu voto.

Neste momento tenho que me
concentrar naquela que foi a proposta do
deputado Sargento Amauri Soares, querido
amigo, a quem continuarei respeitando como
colega e membro deste Parlamento. Como foi
proposto por ele e aberto este espaço, preciso
também me manifestar para garantir os
pretensos votos, os propalados votos.

Esta Presidência vota em primeiro
lugar e solicita à sra. deputada Dirce
Heiderscheidt que logo após proceda à leitura
da nominata por ordem alfabética.Nos últimos seis anos, e isso se

acentuou bastante nos últimos dois quando a
Oposição ficou cada vez mais minoritária no
Parlamento, quando as sessões na maioria dos
meses do ano foram de pouco debate, tendo-se
que fazer muito esforço para que houvesse
oradores interessados em falar, porque as
grandes decisões eram definidas nos gabinetes
do palácio, nas secretarias ou aqui mesmo, nas
salas e gabinetes deste Poder.

O meu voto é para o deputado Joares
Ponticelli.

Em primeiro lugar, quero dizer que a
nossa candidatura - e respeito a posição de
v.exa - foi uma candidatura nascida, exercitada
dentro deste Poder. O governador Raimundo
Colombo e o seu governo têm, no meu partido,
deputados que estão e atuam na base do
governo, mas este Poder é autônomo e
independente. E a construção dessa
candidatura foi feita dentro deste Poder, com a
participação e o envolvimento dos parla-
mentares que compõem esta Casa, numa ação
iniciada pela nossa bancada, através do líder,
deputado Silvio Dreveck, em parceria com a
bancada do PSDB, do deputado Dado Cherem.
Na ampliação desse entendimento,
conversamos com o PSD, do presidente Gelson
Merisio, do líder Darci de Matos e houve,
depois disso, uma conversa, o gesto, a
compreensão e uma atitude republicana, mais
uma vez, do eminente e querido amigo,
deputado Romildo Titon e da bancada do
PMDB, além das participações, desde o
primeiro momento, dos deputados Narcizo
Parisotto e Altair Guidi, com a participação e o
entendimento de integrar esse processo
também da deputada Angela Albino. Hoje, há
pouco, houve o entendimento com o deputado
Dirceu Dresch, de que esse é o melhor entendi-
mento para esta Casa, com a participação e o
envolvimento da bancada do Partido dos
Trabalhadores.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT — Procedo à chamada nominal
dos seguintes srs. deputados:

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Altair Guidi.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI — Sr.
presidente, o meu voto é para o sr. deputado
Joares Ponticelli.

Os principais projetos, inclusive
aqueles que prejudicavam a sociedade, a nosso
ver, foram votados em sessões atropeladas nos
meses de julho e dezembro. Isso aconteceu em
todos os anos em que ocupei uma cadeira
neste Poder, mas especialmente em 2012.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Ana Paula Lima.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA —
Seguindo a orientação da bancada do Partido
dos Trabalhadores, o meu voto é para o
deputado Joares Ponticelli.

A nossa candidatura tem a pretensão
singela de mostrar que não existe unanimidade
e que isso é politicamente errado, em nosso
ponto de vista. É ruim para a política catari-
nense e especialmente para a classe
trabalhadora de Santa Catarina, para os
servidores públicos, que o debate tenha ficado
cada vez menor dentro do Poder Legislativo.
Nós precisamos resgatar o princípio
republicano da autonomia dos poderes e o
Poder Legislativo é por essência aquele que
deve representar o conjunto das divergências e
das contradições das classes existentes no
interior da sociedade. Como os cargos de
comando não são isentos de posições, não é
possível fazer isso. Não importa qual seja o
deputado presidente, mesmo que seja este
deputado, não é possível ser isento de posição
política, programática e ideológica.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Angela Albino.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO —
A bancada do PCdoB vota no deputado Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Antônio Aguiar.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR —
Meu voto, sr. presidente, é para o deputado
Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Carlos Chiodini.

O SR. DEPUTADO CARLOS CHIODINI —
Meu voto é para o deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dado Cherem.Nos 14 anos em que estou nesta

Casa, participei dos dois momentos, o de
composição e o de disputa, em que havia
vencedores e perdedores. E, como disse o
deputado Dado Cherem, se há vencedor, há
perdedor; e se há perdedor, a Casa perde, a
sociedade perde. É muito melhor o processo de
composição, em que cada um dos repre-
sentantes do povo catarinense pode aqui ter
vez e voz.

Então, é importante para a nossa
sociedade que façamos esse registro.
Considero a chapa hegemônica, majoritária,
quase absoluta que está formada, uma chapa
governista, aliás, a mais governista dos últimos
dez anos em Santa Catarina. A forma pela qual,
inclusive, ela foi composta, através da
pactuação dos grandes partidos do governo
para depois buscarem o apoio da Oposição.

O SR. DEPUTADO DADO CHEREM —
Nosso voto, sr. presidente, é para o deputado
Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Darci de Matos.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS —
Sr. presidente, para que o Parlamento continue
transparente, democrático e voltado para a
comunidade, o meu voto é para o deputado
Joares Ponticelli.

Com todo o respeito que tenho por
v.exa., deputado Sargento Amauri Soares,
v.exa. detém no seu gabinete, num espaço
destacado, a fotografia do seu ídolo Hugo
Chávez, e esse processo aqui é muito mais
democrático, foi construído com mais demo-

Portanto, não nos sobrou alternativa
a não ser uma candidatura isolada. Não tem
problema. Já aprendemos a perder, porque nos
debates importantes para a classe trabalhadora
catarinense temos perdido na totalidade das
vezes, com muito poucos votos neste Poder.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT — Gostaria de dar o meu voto
para o deputado Joares Ponticelli.

Deputado Dirceu Dresch.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.509 06/02/2013

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH —
O meu voto é para o deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jorge Teixeira.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Moacir Sopelsa.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dóia Guglielmi.

O SR. DEPUTADO JORGE TEIXEIRA —
O meu voto vai para o deputado Joares
Ponticelli.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA —
Cheguei aqui, sr. presidente, juntamente com o
deputado Joares Ponticelli, há 12 anos e já
votei no 11, no deputado Gilmar Knaesel.
Agora, depois do voto do deputado Manoel
Mota, o meu voto vai para o meu amigo,
deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI —
O meu voto é para o deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado José Milton
Scheffer.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Edison Andrino.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON
SCHEFFER — Sr. presidente, pelo fortalecimento
e pela harmonia desta Casa, o meu voto é para
os deputados Joares Ponticelli e Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO —
Voto no deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Narcizo Parisotto.
A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Gelson Merisio. O SR. DEPUTADO NARCIZO
PARISOTTO — Sr. presidente, acompanhando o
discurso do deputado Manoel Mota, eu estou
aqui há cinco mandatos. Lembro-me que numa
dessas sessões para a eleição da Mesa,
saímos às 3h15 da madrugada, a maioria
descontente.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado José Nei Ascari.

O SR. DEPUTADO GELSON MERISIO —
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI —
O meu voto vai para o deputado Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Gilmar Knaesel.

O SR. DEPUTADO GILMAR KNAESEL —
Sr. presidente, com muito prazer quero retribuir
o voto que me foi dado em 1999 pelo então
jovem deputado de primeiro mandato: Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Kennedy Nunes. Eu quero lembrar com carinho que eu

atravesso o oeste e desço o sul do estado
numa integração muito forte, para votar no
deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES —
Sr. presidente, quero fazer um registro
importante, aqui, pela presidência que deixou o
nosso colega e nobre deputado Gelson Merisio,
conforme como ele e toda a mesa diretora
levarão os destinos desta Casa, e quero deixar
o registro parabenizando-os.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Ismael dos Santos.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Neodi Saretta.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS — Sr. presidente, conferindo a
plataforma publicada na imprensa pelo
deputado Joares Ponticelli, que prevê o
combate e prevenção às drogas e convicto de
que essa será de fato a nossa caminhada
maior nesta Casa, voto no deputado Joares
Ponticelli.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA —
Sr. presidente, o meu voto é para o deputado
Joares Ponticelli.O meu voto é para o amigo e irmão

Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Nilson Gonçalves.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputada Luciane Carminatti. O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES — Sr. presidente, entrei nesta Casa
com o deputado Joares Ponticelli. Estamos já
no quarto mandato, aprendi a admirá-lo e
construímos uma amizade muito sólida.

A SRA. DEPUTADA LUCIANE
CARMINATTI — Quero deixar o registro aos
presidenciáveis, deputados Romildo Titon,
Sargento Amauri Soares e Jailson Lima, quase
nosso presidente, deixando o meu voto ao
deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jailson Lima.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA —
Quero, sr. presidente, antes de declarar o meu
voto, saudar o deputado Sargento Amauri
Soares pela sua convicção de manter sua
candidatura a presidente, porque isso é
importante para a democracia nesta Casa.

Por isso, com a mais absoluta
convicção, o meu voto é para o deputado
Joares Ponticelli e com a mesma convicção o
meu voto também é para o deputado Romildo
Titon.

Não posso deixar de registrar ainda o
grande trabalho feito pelo deputado Gelson
Merisio.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Padre Pedro
Baldissera.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Manoel Mota.

O Partido dos Trabalhadores tinha
tomado a posição de lançar o meu nome como
candidato a presidente, mas entendendo que
não poderíamos perder espaço dentro de uma
concepção política, resolveu apoiar a
candidatura do deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA —
Eu, que tenho seis mandatos nesta Casa e tive
com o deputado Joares Ponticelli momentos de
debates acalorados, venho aqui dizer que voto
com muita honra pelo sul do estado, pelo
PMDB, que deu um passo importante para que
continue a harmonia nesta Casa, no deputado
Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA — O meu voto é para o deputado
Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Renato Hinnig.

Acho que evoluímos muitos nos
últimos dez anos. Começou com o grande
democrata Julio Garcia. Na época, inclusive, eu
disse que era a primeira vez que eu votava no
Democratas, partido que evoluiu para o PSD,
que hoje faz parte da base de apoio à
presidente Dilma Rousseff e que em breve terá
ministros no governo federal.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG —
Sr. presidente, o meu voto é para os deputados
Joares Ponticelli e Romildo Titon.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Marcos Vieira. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Romildo Titon.O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA —

Sr. presidente, a bancada do PSDB em todos
os momentos trabalhou pela unidade, pelo
consenso e pela harmonia deste Poder, que
hoje está representada por Joares Ponticelli e
Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON —
Sr. presidente, chegamos quase juntos nesta
Casa. Acho que v.exa. chegou um mandato
antes, mas como um bom camponovense,
acordo é para ser honrado. Ninguém é obrigado
a firmar compromisso, mas se o fez, tem que
cumprir.

Então, em nome do processo
democrático, na convicção de que esta Casa
precisa avançar mais, espero que nos próximos
dois anos consigamos construir a nossa TV
aberta, para que o povo de Santa Catarina
possa ouvir e analisar todos os parlamentares
desta Casa.

Por isso, o meu voto é para o
deputado Joares Ponticelli.

Mais uma vez dei uma demonstração
de que não tenho vaidades pessoais, escolho
sempre o que é melhor para esta Casa e para
Santa Catarina.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Maurício Eskudlark.Então, deputado Joares Ponticelli,

neste momento, juntamente com a minha
bancada, declaro o meu voto a v.exa. e ao
deputado Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK — Sr. presidente, em homenagem a
todos os vereadores, pois tive a honra de ser
membro da Uvesc no mesmo período do deputado
Joares Ponticelli, o meu voto é para ele.

Assim, cumprindo o acordo, voto em
Joares Ponticelli.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Jean Kuhlmann. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Sargento Amauri
Soares.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN
— Sr. presidente, pelo exercício da demo-
cracia, pelo gesto do deputado Romildo
Titon, pela lealdade e amizade ao deputado
Joares Ponticelli e pela unidade deste Poder,
com certeza voto no deputado Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Mauro De Nadal.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES — Sr. presidente, de forma solitária,
absolutamente consciente, de uma consciência
cristalina, o meu voto é Sargento Amauri
Soares.

O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL
— Sendo repetitivo, sr. presidente, quero
destacar o grande gesto do deputado Romildo
Titon, no momento da composição da Mesa
Diretora, e dizer que democracia se pratica com
gestos.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Joares Ponticelli.
A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Serafim Venzon.Eu jamais imaginaria votar no 11,
mas dada a história e as peculiaridades deste
grande político do estado, o meu voto é para o
deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI
— O meu voto é Joares Ponticelli com Romildo
Titon.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON —
Sr. presidente, cumprimentando todos os
catarinenses e de forma muito especial aqueles
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que vieram prestigiar o momento solene da
eleição do novo presidente, quero
cumprimentar os partidos com assento nesta
Casa, que encontraram uma forma de se fazer
representar na Mesa, a fim de trazerem ao
debate todas as reivindicações dos catari-
nenses.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN —
Sr. presidente, agradecendo o gesto do
deputado Romildo Titon, o meu voto é para
Joares Ponticelli.

Por isso, o meu voto é para o
deputado Joares Ponticelli.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Está encerrada a votação.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Volnei Morastoni.

Esta Presidência solicita ao
secretário, deputado Altair Guidi, que faça a
leitura do boletim com o resultado da votação.O SR. DEPUTADO VOLNEI

MORASTONI — Sr. presidente, quero registrar o
meu profundo respeito e reconhecimento pelo
trabalho que o deputado Sargento Amauri
Soares faz nesta Casa, pelo companheirismo
nas comissões onde convivemos, e dizer que
entendo a importância e o sentido da sua
candidatura.

Em vista disso, respeitando o
deputado Sargento Amauri Soares, o meu voto
é para o deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI — Srs.
deputados e sras. deputadas, temos 39 votos
para o deputado Joares Ponticelli e um para o
deputado Sargento Amauri Soares.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Silvio Dreveck.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) - De acordo com o resultado, esta
Presidência convoca outra sessão preparatória
para a eleição, em segundo turno, do
presidente da Assembleia Legislativa,
imediatamente após o término desta sessão.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK —
Sr. presidente, em nome da independência, em
nome da harmonia e, principalmente, em nome
da democracia, o meu voto, com muita
satisfação, é para o deputado Joares Ponticelli.

Mas quero dizer também, em nome
da pluralidade, da representatividade dos
mandatos, que a candidatura do deputado
Joares Ponticelli representa o reconhecimento
ao seu brilhante trabalho na Unale, na Casa e
na Escola do Legislativo.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Valmir Comin.

Está encerrada a sessão.

ATA DA 002ª SESSÃO PREPARATÓRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013

Às 15h13, achavam-se presentes os seguintes srs.
Deputados: Aldo Schneider — Altair Guidi - Ana
Paula Lima — Angela Albino — Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini — Ciro Roza — Dado Cherem - Darci
de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch —
Dóia Guglielmi — Edison Andrino — Gelson Merisio -
Gilmar Knaesel - Ismael dos Santos - Jailson Lima —
Jean Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorge Teixeira -
José Milton Scheffer - José Nei Ascari — Kennedy
Nunes — Luciane Carminatti - Manoel Mota —
Marcos Vieira — Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Moacir Sopelsa — Narcizo Parisotto - Neodi
Saretta - Nilson Gonçalves — Padre Pedro
Baldissera - Reno Caramori — Romildo Titon —
Sargento Amauri Soares — Serafim Venzon — Silvio
Dreveck - Valmir Comin - Volnei Morastoni.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Kennedy Nunes.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Carlos Chiodini.O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -

Eu proponho que a chamada nominal seja feita
no painel eletrônico e que cada deputado dê o
seu voto, que não é secreto, para que
possamos agilizar, pois depois haverá a eleição
dos membros da Mesa.

O SR. DEPUTADO CARLOS CHIODINI -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dado Cherem.

O SR. DEPUTADO DADO CHEREM -
Voto no deputado Joares Ponticelli.Então, solicito que a votação seja

feita no painel eletrônico. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Darci de Matos.O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) - Deputado, é uma questão do
Regimento e não queremos quebrá-lo.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares - Pela ordem, sr. presidente.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Voto no deputado Joares
Ponticelli.O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão preparatória para
a eleição em segundo turno do presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Sargento Amauri Soares.

Deputado Dirceu Dresch.
O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH -

Voto no deputado Joares Ponticelli.O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Sr. presidente, muitos aqui querem
votar duas vezes no 11 numa única tarde. É por
isso que é preciso fazer duas chamadas, além
de o Regimento assim o exigir.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dóia Guglielmi.

O SR. DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI -
Voto no deputado Joares Ponticelli.Solicito que a deputada Dirce

Heiderscheidt, que secretaria a mesa, faça a
chamada nominal dos srs. parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Solicitamos a compreensão dos srs.
deputados.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Edison Andrino.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Reno Caramori.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO -
Voto no deputado Joares Ponticelli e no
deputado Romildo Titon.

Vamos fazer a votação de acordo com
o Regimento, para que não haja qualquer
argumentação contrária depois, pois até a
imprensa pode cobrar-nos o descumprimento
do Regimento Interno.

DEPUTADO RENO CARAMORI - Voto
no deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Gelson Merisio.Deputado Aldo Schneider.
DEPUTADO ALDO SCHNEIDER - O meu

voto é para o deputado Joares Ponticelli.
O SR. DEPUTADO GELSON MERISIO -

Voto no deputado Joares Ponticelli.Portanto, solicito que a sra.
secretária, deputada Dirce Heiderscheidt,
continue fazendo a chamada nominal dos srs.
deputados.

O Sr. Deputado Gelson Merisio - Pela
ordem, sr. presidente.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Gilmar Knaesel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Gelson Merisio.

O SR. DEPUTADO GILMAR KNAESEL -
Mais uma vez o meu voto é no deputado Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Altair Guidi.

O SR. DEPUTADO GELSON MERISIO -
Sr. presidente, talvez haja um equívoco de
interpretação do Regimento, pois creio que o
segundo turno é cabível quando um dos
candidatos não faz a maioria absoluta, o que
não é o caso.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI - Srs.
deputados, o meu voto é para o deputado
Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Ismael dos Santos.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS - Voto no deputado Joares Ponticelli.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputada Ana Paula Lima. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jailson Lima.A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA -

Sr. presidente, voto no deputado Joares
Ponticelli para presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno
Caramori) - Deputado Gelson Merisio, a eleição
dos membros da Mesa será feita
obrigatoriamente em dois turnos.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Angela Albino.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jean Kuhlmann.

Portanto, estamos seguindo o
Regimento.

A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O Sr. Deputado Kennedy Nunes - Pela
ordem, sr. presidente.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Antônio Aguiar.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Joares Ponticelli.
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O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI
- Voto em Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Neodi Saretta.

Caramori) - Solicito que o sr. secretário,
deputado Altair Guidi, compute os votos.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jorge Teixeira.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI -
Sras. deputadas e srs. deputados, não houve
surpresa e temos 39 votos para o deputado
Joares Ponticelli e um voto para o nosso
companheiro e amigo, deputado Sargento
Amauri Soares.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO JORGE TEIXEIRA -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Nilson Gonçalves.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado José Milton Scheffer.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Voto no deputado Joares
Ponticelli.O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON

SCHEFFER - Voto no deputado Joares Ponticelli.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno

Caramori) - Oficializado o boletim, está eleito
presidente desta Casa o deputado Joares
Ponticelli.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Padre Pedro
Baldissera.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado José Nei Ascari.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

(Palmas)O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA - Voto no deputado Joares
Ponticelli.

Esta Presidência solicita que o ilustre
presidente eleito, deputado Joares Ponticelli,
dirija-se à mesa para que se cumpram as
determinações regimentais internas desta
Casa.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Kennedy Nunes. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Renato Hinnig.O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Voto no deputado Joares Ponticelli. O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG -

Voto no deputado Joares Ponticelli.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Luciane Carminatti.

Deputado Joares Ponticelli, eu o
declaro presidente eleito desta Casa.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Romildo Titon.A SRA. DEPUTADA LUCIANE
CARMINATTI - Meu voto é do deputado Joares
Ponticelli.

V.Exa. deverá, a partir deste
momento, assumir os trabalhos desta sessão
preparatória para os atos contínuos.O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON -

Voto no deputado Joares Ponticelli.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Manoel Mota.

(Palmas)
A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Sargento Amauri
Soares.

O Sr. Deputado Marcos Vieira - Pela
ordem, sr. presidente.O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -

Voto no deputado Joares Ponticelli. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES - Voto no deputado Sargento Amauri
Soares.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Voto no deputado Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Sr. presidente, salvo melhor juízo, solicito a
v.exa. que abra a sessão preparatória e que a
suspenda por dez ou 15 minutos para a
apresentação da chapa.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Serafim Venzon.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Maurício Eskudlark. O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON -
Voto no deputado Joares Ponticelli.O SR. DEPUTADO MAURÍCIO

ESKUDLARK - Voto no deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Silvio Dreveck.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Deputado, vamos encerrar esta
sessão preparatória e faremos um intervalo de
15 minutos.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Mauro de Nadal. O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK -

Voto no deputado Joares Ponticelli.O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL -
Voto no deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Valmir Comin.
Daí abre-se a sessão, apresenta-se a

chapa e fazse a eleição.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Moacir Sopelsa. O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -

Voto no deputado Joares Ponticelli.
O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -

Estamos de acordo, sr. presidente!O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Voto no deputado Joares Ponticelli. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Volnei Morastoni.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Esta Presidência declara encerrada
a presente sessão, convocando outra,
preparatória, para as 15h40, para a eleição
dos demais membros da Mesa Diretora.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Narcizo Parisotto. O SR. DEPUTADO VOLNEI

MORASTONI - Voto no deputado Joares
Ponticelli.

O SR. DEPUTADO NARCIZO
PARISOTTO - Voto no deputado Joares
Ponticelli. O SR. PRESIDENTE (Deputado Reno Está encerrada a sessão.

ATA DA 003ª SESSÃO PREPARATÓRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JOARES PONTICELLI

Às 15h13, achavam-se presentes os seguintes
srs. Deputados: Aldo Schneider — Altair Guidi -
Ana Paula Lima — Angela Albino — Antônio
Aguiar - Carlos Chiodini — Ciro Roza — Dado
Cherem - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch — Dóia Guglielmi — Edison
Andrino — Gelson Merisio - Gilmar Knaesel -
Ismael dos Santos - Jailson Lima — Jean
Kuhlmann - Joares Ponticelli - Jorge Teixeira -
José Milton Scheffer - José Nei Ascari —
Kennedy Nunes — Luciane Carminatti - Manoel
Mota — Marcos Vieira — Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa — Narcizo
Parisotto - Neodi Saretta - Nilson Gonçalves —
Padre Pedro Baldissera - Reno Caramori —
Romildo Titon — Sargento Amauri Soares —
Serafim Venzon — Silvio Dreveck - Valmir Comin -
Volnei Morastoni.

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

Quarto-secretário — deputado Jailson
Lima.

Sras. deputadas e srs. deputados,
conforme estipula o Regimento Interno, já
abrimos o prazo para a apresentação e registro
de candidatos aos cargos da Mesa.

O processo de votação será nominal.
A sra. deputada Dirce Heiderscheidt

deverá dirigir-se ao microfone da mesa, a fim de
declarar o seu voto.

Conclamamos os srs. deputados
Altair Ghidi e Dirce Heiderscheidt a verificarem
o horário do início do processo de votação com
os candidatos registrados.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT — Voto na chapa um, sr.
presidente.

Chamo agora o sr. presidente,
deputado Joares Ponticelli, para exercer o seu
direito de voto.

Esta Presidência recebeu a inscrição
de uma única chapa, assim composta:

Primeiro-vice-presidente — deputado
Romildo Titon; O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Voto na chapa um.Segundo-vice-presidente — deputado
Padre Pedro Baldissera; O Sr. Deputado Marcos Vieira — Pela

ordem, para uma questão de ordem, sr.
presidente.

Primeiro-secretário — deputado
Kennedy Nunes;

Segundo-secretário - deputado Nilson
Gonçalves;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
presente sessão preparatória para a eleição da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, para
uma questão de ordem, o sr. deputado Marcos
Vieira.

Terceiro-secretário — deputado
Manoel Mota;
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O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA —
Sr. presidente, no meu entendimento o art. 17
in fine é que determina que a eleição do
presidente seja realizada em dois turnos,
quando há mais de um candidato, o que foi o
caso da eleição para presidente.

O SR. DEPUTADO GILMAR KNAESEL —
Voto na chapa um.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA — Voto na chapa única.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Ismael Dos Santos.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Renato Hinnig.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS — Voto na chapa um, sr. presidente.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG —
Voto na chapa única.

No entanto, como agora houve
apenas o registro de uma chapa para o
preenchimento dos demais cargos da Mesa
Diretora, o mesmo artigo prevê que o pleito
seja em turno único.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jailson Lima.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Reno Caramori.

O SR. DEPUTADO JAILSON LIMA —
Voto na chapa um.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI —
Voto na chapa um.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jean Kuhlmann.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Romildo Titon.

Fazemos esse esclarecimento para
que os srs. deputados não se confundam,
posto que a presente votação será em turno
único.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN —
Voto na chapa um.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON —
Voto na chapa um.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Jorge Teixeira.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Sargento Amauri
Soares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Por economia processual e
havendo apenas uma chapa inscrita, a votação
será em turno único, deputado Marcos Vieira.

O SR. DEPUTADO JORGE TEIXEIRA —
Voto na chapa um. O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI

SOARES — Sr. presidente, quero dizer, pelo
mesmo motivo pelo qual lancei a minha
candidatura à Presidência desta Casa, que vou
anular o meu voto nesta votação. Portanto, meu
voto é nulo.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT — Neste momento, vou chamar
os srs. deputados para declararem o seu voto.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado José Milton
Scheffer.

Deputado Aldo Schneider. O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON
SCHEFFER — Voto na chapa um.O SR. DEPUTADO ALDO SCHNEIDER —

Sr. presidente, sras. deputadas e srs. depu-
tados, voto na chapa um.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Serafim Venzon.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado José Nei Ascari.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON —
Voto na chapa consensual, ou seja, chapa um.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Altair Guidi.

O SR. DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI —
Voto na chapa um, sr. presidente.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Silvio Dreveck.

O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI — Sr.
presidente, sras. deputadas e srs. deputados,
de acordo com o que ficou estabelecido, o meu
voto é para a chapa única por não haver outra
para competir com ela.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Kennedy Nunes.

O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK —
Voto na chapa única, sr. presidente.

O SR. DEPUTADO KENNEDY NUNES —
Voto na chapa um.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Valmir Comin.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Luciane Carminatti.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputada Ana Paula Lima. O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN —
Voto na chapa única, sra. deputada.

A SRA. DEPUTADA LUCIANE
CARMINATTI — Voto na chapa única, sr.
presidente.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA LIMA —
Voto na chapa um. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Volnei Morastoni.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputada Angela Albino.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Manoel Mota. O SR. DEPUTADO VOLNEI

MORASTONI — Voto na chapa única.A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO —
Da mesma forma, voto na chapa um, sra.
deputada.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA —
Voto na chapa um, sr. presidente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Solicito ao sr. deputado Altair Guidi
que compute os votos.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Marcos Vieira.A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Antônio Aguiar. O SR. DEPUTADO ALTAIR GUIDI — Sr.
presidente, srs. deputados e sras. deputadas,
temos 39 votos a favor da chapa um e um voto
nulo.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA — O
meu voto é para a chapa única, sr. presidente.O SR. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR —

Chapa um, sra. deputada.
A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Maurício Eskudlark.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Carlos Chiodini. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Esta Presidência solicita aos
membros eleitos da Mesa Diretora que se
dirijam, por gentileza, até a mesa, a fim de que
se cumpra o que determina o Regimento
Interno da Casa.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK — Voto na chapa um.O SR. DEPUTADO CARLOS CHIODINI —

Voto na chapa única.
A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Mauro de Nadal.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dado Cherem.

O SR. DEPUTADO MAURO DE NADAL
— Voto na chapa um.O SR. DEPUTADO DADO CHEREM —

Voto na chapa um, sr. presidente.
Chamo os seguintes srs. deputados:

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Moacir Sopelsa.

Deputado Romildo Titon, primeiro
vice-presidente;A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Darci de Matos.
O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA —

Sr. presidente, voto na chapa um e quero dizer,
com muito prazer, em nome dos meus dois
colegas de bancada, que vou pertencer à chapa
do deputado Romildo Titon, mais o vice-
presidente e o deputado Manoel Mota.

Deputado Padre Pedro Baldissera,
segundo vice-presidente;O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS —

Voto na chapa única.
Deputado Kennedy Nunes, primeiro-

secretário;A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dirceu Dresch.

Deputado Nilson Gonçalves, segundo-
secretário;O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH —

Voto na chapa um. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Narcizo Parisotto. Deputado Manoel Mota, terceiro-

secretário, eA SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Dóia Guglielmi. O SR. DEPUTADO NARCIZO

PARISOTTO — Voto na chapa um. Deputado Jailson Lima, quarto-
secretário.O SR. DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI —

Sr. presidente, voto na chapa um. A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Neodi Saretta. Esta Presidência declara eleitos os

srs. deputados Romildo Titon — primeiro-vice-
presidente; Padre Pedro Baldissera —
segundo-vice-presidente; Kennedy Nunes —
primeiro-secretário; Nilson Gonçalves —
segundo-secretário; Manoel Mota — terceiro-
secretário, e Jailson Lima — quarto-
secretário, como componentes da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Edison Andrino. O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA —

Voto na chapa única.O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO —
Voto também na chapa única. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Nilson Gonçalves.A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Gelson Merisio. O SR. DEPUTADO NILSON

GONÇALVES — Voto na chapa um.O SR. DEPUTADO GELSON MERISIO —
Voto na chapa um. A SRA. DEPUTADA DIRCE

HEIDERSCHEIDT - Deputado Padre Pedro
Baldissera.

A SRA. DEPUTADA DIRCE
HEIDERSCHEIDT - Deputado Gilmar Knaesel. (Palmas)
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Sr. Deputado Dado Cherem — Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Darci de Matos.

pelas melhores figuras que o partido tem para,
juntamente com v.exa., fazer uma
administração voltada para os interesses da
sociedade catarinense.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Dado Cherem.

O SR. DEPUTADO DARCI DE MATOS —
Sr. presidente, quero, primeiramente, agradecer
à bancada do PSD pela minha recondução à
liderança do partido nesta Casa.

Eu gostaria ainda, como disse, de
fazer uma solicitação a todos os partidos: se
tivemos a grandeza de compor uma Mesa
Diretora eclética, respeitando todas as siglas
partidárias, também tenhamos juízo e grandeza
para compor as comissões técnicas desta Casa
da mesma forma.

Quero aproveitar este momento, sr.
presidente, no qual me despeço da liderança
do PSDB, para anunciar o deputado Dóia
Guglielmi como novo líder.

Em segundo lugar, quero saudar
v.exa., a nova Mesa Diretora e externar a minha
plena convicção de que fará uma grande
gestão, a exemplo da que fez o ex-presidente
Gelson Merisio. Esperamos que seja dada
continuidade à sua gestão, com transparência,
com abertura e, sobretudo, com
comprometimento com a sociedade catari-
nense.

Desde já agradeço a todas as sras.
deputadas e aos srs. deputados pelo compa-
nheirismo no período em que ocupei a liderança
do PSDB e aproveito a oportunidade para
parabenizar o ex-presidente, deputado Gelson
Merisio, e toda a Mesa Diretora desta Casa,
pela coragem de implementar as mudanças na
Assembleia Legislativa que o momento pedia.

Sucesso a todos e muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Aldo
Schneider.

O Sr. Deputado Silvio Dreveck — Pela
ordem, sr. presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Darci de
Matos.

Cumprimento ainda os novos
componentes da Mesa, desejando-lhes
sucesso, pois estamos em novos tempos e a
sociedade exige cada vez mais transparência. É
isso, justamente, que esperamos dos eleitos
hoje e que Deus continue protegendo todos
nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o meu
líder, deputado Silvio Dreveck.O Sr. Deputado Reno Caramori — Pela

ordem, sr. presidente. O SR. DEPUTADO SILVIO DREVECK —
Sr. presidente, deputado Joares Ponticelli,
quero, de modo muito especial, cumprimentá-
lo, cumprimentar todos os eleitos e dizer que
seremos parceiros para dar sequência,
continuidade, ao bom exemplo que Santa
Catarina tem dado não só para os catari-
nenses, mas também ao povo brasileiro em
termos de transparência, de seriedade, de
independência, de harmonia, de democracia.
Só foi possível chegar a essa construção
porque houve entendimento, porque houve o
desejo de fazer o melhor, não apenas para os
deputados e para a Casa, mas para o povo
catarinense.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) - Com a palavra, pela ordem, o meu
líder, meu conselheiro e meu querido amigo,
deputado Reno Caramori.Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Dado
Cherem.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI —
Sr. presidente, deputado Joares Ponticelli, não
quero usar as minhas 67 primaveras, mas para
mim foi um orgulho presidir as duas primeiras
sessões preparatórias e ver eleita esta Mesa
Diretora eclética que, tenho certeza absoluta,
dará continuidade às ações em favor do povo
de Santa Catarina.

O Sr. Deputado Marcos Vieira — Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Marcos Vieira.

Deputado Gelson Merisio, eu
participei da Mesa Diretora comandada por
v.exa. e tenho certeza de que cada um fez um
trabalho digno representando a sua bancada.
Sei que os eleitos também farão, talvez com
muito mais propriedade, porque cada dia que
passamos nesta Casa avançamos, a cada dia
surgem novas oportunidades e novos desafios.
É por isso que a política é dinâmica, a
administração é dinâmica e não pode regredir,
tem que evoluir cada vez mais.

O SR. DEPUTADO MARCOS VIEIRA —
Sr. presidente, quero apresentar os meus
cumprimentos a v.exa. e aos demais membros
da Mesa, deputados Romildo Titon, Padre
Pedro Baldissera, Kennedy Nunes, Nilson
Gonçalves, Manoel Mota e Jailson Lima.

Eu não tenho dúvida de que v.exa.,
presidente Joares Ponticelli, e os demais
membros da Mesa Diretora darão um bom
exemplo ao povo catarinense.

Sucesso a todos!
Desejo sucesso à nova Mesa,

agradeço o trabalho feito pela Mesa Diretora
que ora deixa o comando desta Casa e bom
2013 para todos nós!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Silvio
Dreveck.

O Sr. Deputado Valmir Comin — Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Marcos
Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Reno
Caramori. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o meu
companheiro de bancada, deputado Valmir
Comin.

O Sr. Deputado Dóia Guglielmi — Pela
ordem, sr. presidente.

O Sr. Deputado Aldo Schneider —
Peço a palavra, sr. presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Dóia Guglielmi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pelaordem, o nosso
digno representante do alto vale do Itajaí,
deputado Aldo Schneider.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN —
Sr. presidente, meu amigo deputado Joares
Ponticelli, eu comentava agora que há 14 anos,
no Hotel Floph, quando juntamente com v.exa.,
com o ex-deputado Milton Sander e com o
saudoso amigo Lício Mauro da Silveira,
iniciamos uma rebelião que culminou com a
eleição à Presidência desta Casa do nobre
deputado Gilmar Knaesel.

O SR. DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI —
Sr. presidente, deputado Joares Ponticelli, da
mesma forma quero agradecer à bancada do
PSDB pela grande oportunidade que me está
dando de liderá-la neste ano.

O SR. DEPUTADO ALDO SCHNEIDER —
Inicialmente, gostaria de cumprimentar v.exa.
pela eleição à Presidência da Casa do Povo de
Santa Catarina e de desejar a todos os
membros da Mesa Diretora sucesso nessa
grande empreitada, porque Santa Catarina
necessita dos senhores.

Quero, deputado Dado Cherem,
agradecer tudo o que v.exa. fez pelo partido,
pela unidade da nossa bancada e dizer que
tenho aprendido muito com todos.

Eu quero parabenizar v.exa., ao
mesmo tempo em que saúdo todas as lide-
ranças do estado que aqui vieram prestigiar
este evento porque, afinal de contas, faz 14
anos que o Partido Progressista não exercia o
comando desta Casa. Assim, para nós isso é
motivo de muito orgulho, de muita satisfação.

Quero fazer um relato muito breve e
uma solicitação em nome do deputado Romildo
Titon e do deputado Manoel Mota.

Quero também parabenizar o nosso
companheiro Gelson Merisio, cujo mandato à
frente da Mesa Diretora terminou ontem,
que foi uma grande alegria participar da sua
gestão.

O PMDB deu, mais uma vez, uma
demonstração de grandeza para Santa Catarina
e para o Parlamento catarinense. Nós
tínhamos, sim, uma candidatura viável, nós
tínhamos uma candidatura construída ao longo
dos últimos anos, mas mais uma vez o nosso
partido cedeu em favor da unidade desta Casa,
em favor da transparência, em favor do cresci-
mento de Santa Catarina.

Quero ainda, deputado Romildo Titon,
saudar v.exa. e agradecer o seu gesto, a sua
compreensão, a do seu partido e a de todos
aqueles que ajudaram a construir essa grande
candidatura, que culminou na eleição da Mesa
Diretora, começando pelo ex-deputado Julio
Garcia, passando pelo deputado Jorginho Mello
e pelo deputado Gelson Merisio, que foi um
grande presidente.

Quero ainda, de forma muito
tranquila, exaltar a transparência desta Casa,
que, tenho certeza, vai continuar assim, pois
isso engrandece a democracia.

Por fim, parabenizo todos que
compõem a nova Mesa Diretora, a quem desejo
sucesso, esperando que estejamos sempre
juntos.

Assim, em nome da bancada do
PMDB, quero dizer muito obrigado a todos os
companheiros pela compreensão de retroceder,
até porque na política temos que dar um passo
atrás para poder avançar dois ou três passos
mais à frente. E eu tenho a convicção plena,
deputado Joares Ponticelli, de que o PMDB está
muito bem representado na Mesa Diretora

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Dóia
Guglielmi.

Ao mesmo tempo, desejo agradecer
aos funcionários desta Casa, e que possamos,
deputado Joares Ponticelli, promover uma
agenda extremamente positiva sobre os
grandes temas e as obras estruturantes de
Santa Catarina.

O Sr. Deputado Darci de Matos — Pela
ordem, sr. presidente.
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Parabéns a v.exa. e muito obrigado a
todos!

Parabéns e sucesso! Constituição e Justiça. E sempre que o
encontro, chamo-o de presidente porque
preside a mais importante comissão técnica da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, meu querido
amigo, deputado Gilmar Knaesel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Valmir
Comin. Lembro-me que quando estive nesta

Casa, em 2006, tivemos alguns debates e os
deputados do PT faziam a defesa do governo
federal, principalmente o então deputado Vânio
dos Santos, da Caixa Econômica Federal. Já em
termos de governo estadual, os grandes
embates eram travados pelos colegas Manoel
Mota e Joares Ponticelli.

O Sr. Deputado José Milton Scheffer
— Pela ordem, sr. presidente.O Sr. Deputado Dirceu Dresch — Pela

ordem, sr. presidente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra,pela ordem, o meu
companheiro, deputado José Milton Scheffer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Dirceu Dresch. O SR. DEPUTADO JOSÉ MILTON

SCHEFFER — Meu caro amigo, deputado Joares
Ponticelli, em seu nome e em nome do
deputado Romildo Titon quero cumprimentar
todos os membros da Mesa Diretora e falar da
importância deste momento para esta Casa
que legitimamente representa o povo de Santa
Catarina.

O SR. DEPUTADO DIRCEU DRESCH —
Quero parabenizá-lo, deputado Joares Ponticelli,
pela construção e condução do processo.
Quero parabenizar também o companheiro
deputado Jailson Lima, que colocou o seu nome
à disposição para enfrentar os grandes
desafios que esta Casa tem. A nossa bancada,
num processo construtivo, propôs um conjunto
de ações, de debates, de avanços e de
melhorias para esta Casa, a fim de que os
nossos parlamentares possam cada vez melhor
representar suas comunidades.

Hoje, entretanto, vejo que nada na
vida é por acaso. Eu, que acredito muito em
Deus, sinto-me alegre em ver unido um grupo
de grandes líderes que admiro. Então, acho que
este é mais um dia brilhante para a história do
Legislativo catarinense.

Desejo a v.exas. muito sucesso na
gestão, cumprimento-os pela trajetória política
vencedora e lembro o papel que todos teremos
nos próximos anos na continuidade da
transformação desta Casa para bem repre-
sentar e interpretar os anseios e as neces-
sidades da sociedade catari nense.

Parabéns pela eleição! Sei que
v.exas. farão uma grande gestão, pois Santa
Catarina e todos nós precisamos disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, meu querido amigo
Maurício Eskudlark.

Quero cumprimentar ainda o
deputado Sargento Amauri Soares pela
coragem, pela ousadia de discutir os temas que
dizem respeito ao estado de Santa Catarina.

O Sr. Deputado Moacir Sopelsa —
Pela ordem, sr. presidente.

Desejo-lhes muito sucesso e que
Deus abençoe todos vocês nessa caminhada e
nessa nova missão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o
deputado Moacir Sopelsa, pela ordem.

Hoje demos um passo importante e
vamos fazer como sempre fizemos nesses
últimos anos. A nossa bancada vai continuar
discutindo as aposentadorias e outros temas, a
fim de contribuir para o desenvolvimento e a
melhoria das condições de vida do povo catari-
nense.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado José
Milton Scheffer. O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA —

Meu caro presidente, deputado Joares
Ponticelli, quero agradecer aos pares com os
quais convivi na Mesa Diretora, notadamente
os deputados Gelson Merisio, Nilson Gonçalves
e Jailson Lima.

O Sr. Deputado Renato Hinnig — Pela
ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Renato Hinnig.

Agradeço a todos e parabenizo-os.
Esperamos que de fato possamos continuar
construindo uma caminhada muito séria no
sentido de que cada parlamentar possa exercer
o seu papel.

Deputado Joares Ponticelli, quando
lhe dei meu voto disse-lhe que chegamos juntos
à Assembleia Legislativa por partidos
diferentes, mas sempre tivemos um respeito
um pelo outro. Muitas vezes ouvi de v.exa.
elogio às esposas de alguns deputados que
aqui trabalhavam, inclusive minha esposa.

O SR. DEPUTADO RENATO HINNIG —
Sr. presidente, em primeiro lugar quero
cumprimentar o deputado Gelson Merisio e os
colegas deputados que hoje deixam a direção
desta Casa pelo trabalho que realizaram e
neste momento quero enaltecer a qualidade
dos deputados que assumem a responsabi-
lidade de dirigir este Parlamento,
especialmente v.exa., que aprendi a admirar
como amigo, como pessoa. Nesses dois
mandatos que tive a oportunidade de conviver
com v.exa. nesta Casa aprendi admirá-lo pelo
seu caráter, pela sua determinação, pela sua
forma sempre correta de se posicionar. Tenho
certeza que esta Casa estará em boas mãos
com v.exa.

Muito obrigado!
O Sr. Deputado Gilmar Knaesel — Pela

ordem, sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Gilmar Knaesel.

Tenho-lhe muito respeito e desejo a
v.exa. e aos demais colegas eleitos que de fato
contribuam para o desenvolvimento da
sociedade catarinense.O SR. DEPUTADO GILMAR KNAESEL —

Sr. presidente, demais membros da Mesa
Diretora, primeiramente, quero registrar a
presença no plenário do presidente estadual do
PSDB, o ex-senador e ex-vice-governador Leonel
Pavan, que veio transmitir os seus
cumprimentos.

Parabéns e muito sucesso! Que Deus
dê a todos nós muita saúde!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Moacir
Sopelsa.

Quero enaltecer o gesto do deputado
Romildo Titon e da nossa bancada, que abriram
mão de uma disputa para construir uma chapa
de consenso que, sem dúvida nenhuma, é o
melhor para esta Casa pela experiência que
temos. Tenho certeza de que farão com que
esta Casa tenha o avanço necessário que será
bom para a sociedade e, sem dúvida nenhuma,
contarão com a capacidade e a força de
trabalho dos demais integrantes da Mesa.

O Sr. Deputado Sargento Amauri
Soares — Pela ordem, sr. presidente.

Em segundo lugar, de forma muito
especial, quero dizer que na hora da votação
retribuí, na verdade, um gesto feito por v.exa.
no seu primeiro mandato, juntamente com o
deputado Valmir Comin e com os demais
membros da bancada do PP à época, que me
permitiu chegar à Presidência desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Sargento Amauri Soares.

O SR. DEPUTADO SARGENTO AMAURI
SOARES — Sr. presidente, quero parabenizar a
nova Mesa Diretora e justificar meu voto nulo
na votação da Mesa Diretora porque não tive
oportunidade de fazê-lo como justifiquei meu
voto da candidatura à Presidência, inclusive
para manter a coerência com a posição
anterior.

Essa cadeira é importante e com
certeza v.exa. haverá de honrá-la como o
fizeram os ex-presidentes, especialmente
Gelson Merisio, Julio Garcia e tantos outros. Sucesso e coragem!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Renato
Hinnig.

O atual momento político, social e
econômico é importante e é preciso que
estejamos todos irmanados, independente-
mente da cor partidária e das nossas
ideologias. O momento é de união, de fazermos
a nossa parte. E dentro disso coloco-me à
disposição de v.exa. e de toda a Mesa Diretora
para contribuir na construção de um
Parlamento cada vez mais forte, mais
independente, mais reconhecido pela
sociedade.

Mas quero dizer aos deputados
Romildo Titon, Padre Pedro Baldissera, Kennedy
Nunes, Manoel Mota, Nilson Gonçalves e
Jailson Lima que não tenho absolutamente
nada contra nenhum deles, tenho até uma
relação muito boa com todos e excelente com
alguns, que desejo manter.

O sr. Deputado Maurício Eskudlark —
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o
deputado Maurício Eskudlark.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK — Sr. presidente, quero dar os
parabéns a v.exa. e dizer da minha admiração e
do meu respeito. Acompanho sua trajetória
política desde a época da Uvesc. Entendo que
ganham Santa Catarina e a democracia.

Com relação ao conjunto da Mesa
Diretora, deputado Joares Ponticelli, o que lhe
falei por telefone no começo da tarde mantenho
agora, ou seja, que a minha candidatura era um
posicionamento político importante e que a
manteríamos, mas que nosso mandato estaria
à disposição da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina, do presidente e dos demais

Quero dizer por fim, na presença,
deputado Joares Ponticelli, da sua família, dos
seus amigos, dos seus correligionários que
aqui estão, que hoje é um dia importante para
a sua biografia política, mas também para a
história política de Santa Catarina.

Quero estender essas palavras ao
deputado Romildo Titon, a quem sempre
admirei na condução da comissão de
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integrantes da Mesa para, eventualmente, dar
uma opinião diferente, talvez até crítica, que
possa ser útil.

Solicito ao sr. deputado Romildo Titon
que assuma a Presidência para que eu possa
manifestar-me da tribuna da Casa.

deputado pelo nosso partido e aquilo que
parecia uma aventura - e no início era assim
que eu considerava aquela disputa - acabou
dando certo, pois em outubro de 1998
conquistei, com a ajuda de tantos amigos que
aqui estão, 24.557 votos.

Neste sentido, srs. deputados,
parabéns pela posse e sigamos o nosso debate
neste Parlamento. Seguirei sendo o mesmo
deputado Sargento Amauri Soares dos últimos
seis anos. Muitas vezes teremos posições
divergentes, mas jamais no sentido de afrontar
pessoalmente nenhum dos colegas deste
Poder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Romildo Titon) — Com a palavra o eminente
presidente, deputado Joares Ponticelli.

Cheguei aqui com pouquíssima
experiência, vereador de dois anos apenas na
cidade de Tubarão; cheguei como o mais jovem
daquela legislatura, deputado Silvio Dreveck.
Alguém da imprensa me perguntou, nesta
semana, qual a diferença do deputado Joares
Ponticelli de 1999 para o de 2013, e eu disse
que começava pela diferença das duas
fotografias: a de 1999, com certeza, com muito
mais cabelos e menos diâmetro, deputada Ana
Paula Lima, mas hoje com muito mais
experiência. Cheguei aqui matuto, sem
experiência, mas nesta Casa, deputado Serafim
Venzon, tive a maior das escolas, pois foram
14 anos de aprendizado.

O SR. DEPUTADO JOARES PONTICELLI
— Sr. presidente, srs. deputados, integrantes da
Mesa Diretora, saúdo todos os colegas em
nome do nosso grande presidente, deputado
Gelson Merisio.

Muito obrigado! Quero também cumprimentar os
meus familiares, o meu pai e minha mãe que
aqui estão, o meu filho Murilo Meneghel
Ponticelli, razão da minha vida; a Roseane
Vieira, companheira de jornada; as minhas
irmãs e irmãos, os meus cunhados, todos os
meus familiares e amigos, desde a minha terra
natal, Pouso Redondo, até aqueles que me
adotaram na minha segunda terra, a querida
cidade de Tubarão.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Sargento
Amauri Soares.

O Sr. Deputado Ismael dos Santos —
Pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Ismael dos Santos. No primeiro momento fui líder do

governo numa ação conjunta com o então
deputado, hoje secretário, Paulinho
Bornhausen; em 2002 veio o revés, perdemos
a eleição e eu, que estava mal acostumado,
pois no primeiro mandato havia sido líder do
governo, deputado Reno Caramori, tive que
aprender a dureza de partir para a oposição. E
lá se foram oito anos de oposição contundente,
com alguns excessos até, mas cumprindo com
nosso papel com coerência e responsabi lidade.

E aí quero saudar todos de Tubarão,
o meu saudoso e querido amigo professor José
Santo Nunes, cujos familiares aqui estão, pois
tenho certeza de que o seu espírito também
aqui está vibrante e presente por aquilo que ele
representou na minha história profissional e
política.

O SR. DEPUTADO ISMAEL DOS
SANTOS — Sr. presidente, permita-me,
cumprimentando o deputado Gelson Merisio,
reconhecer o trabalho da Mesa Diretiva até
então e dizer que continuamos espelhando-nos
na pessoa dele até porque, juntamente com o
governador Raimundo Colombo, é uma das
duas maiores estrelas do PSD em Santa
Catarina.

Quero saudar tantos amigos que aqui
estão, companheiros de partido, prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-
vereadores, dirigentes partidários, cabos
eleitorais, coronéis eleitorais, gente que
caminha comigo desde a minha primeira
eleição de vereador na Cidade Azul, naquele
difícil pleito de 1996, quando um forasteiro de
Pouso Redondo, deputado Moacir Sopelsa, que
morava a menos de dez anos no município, em
apenas seis dias conseguiu 1.261 votos, sendo
o quinto mais votado, o que me orgulhou muito.
Dois anos depois esse meso povo me fez
deputado desta Assembleia Legislativa pela
primeira vez.

Quero cumprimentar a Mesa Diretora
e, em nome do deputado Kennedy Nunes,
representante do PSD na Mesa, desejar
sucesso nessa caminhada. O poeta alemão
Goethe dizia que tudo depende do plano e
v.exa., tenho certeza, já apresentou bons
projetos para a caminhada de 2013, na qual
queremos estar juntos para que de fato o êxito
seja de todos os catarinenses. Sucesso e muito
obrigado!

Em 2010 conquistamos o nosso quarto
mandato com 49.624 votos. No primeiro havíamos
obtido 24.557 votos, no segundo, 34.378 e no
terceiro, 36.179. Logo, graças a Deus a nossa
votação foi sempre crescente, deputado Moacir
Sopelsa, e é bom partir para outra enquanto está
crescendo, porque quando pega ladeira abaixo, a
coisa fica mais complicada.

Mas eu sonhava, deputado Sargento
Amauri Soares, como é natural a qualquer um que
integra esta Casa, especialmente alguém que está
aqui há 14 anos como eu, chegar ao momento de
glória, de júbilo, de coroamento de uma carreira. E
é assim que me sinto: feliz, agradecido, honrado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Ismael
dos Santos. Hoje é um dia de muito orgulho,

alegria, deputado Romildo Titon, e v.exa., com
quem tenho a honra de conviver há 14 anos
nesta Casa, conhece um pouco da minha
história, sabe de onde vim, sabe que sou filho
de um pequeno casal de agricultores que aqui
está; sabe que fui lavrador até os 15 anos de
idade, que trabalhei na roça, e tenho muito
orgulho disso, que saí cedo de casa para
estudar em Pouso Redondo e que como na
época não consegui fazer o que pretendia,
acabei indo para Rio do Sul, onde consegui
meu primeiro emprego de garçom da
Lanchonete do Nardelão - pena que o Jovino,
que foi meu primeiro patrão, que partiu há
pouco tempo não pode estar aqui hoje, mas
certamente nos acompanha também, porque
era um homem de fé e deve estar vibrando com
este momento.

O Sr. Deputado Jean Kuhlmann — Pela
ordem, sr. presidente.

Mas v.exas. me conhecem e podem
ter certeza absoluta de que não permitirei que
a importância do cargo possa embriagar-me,
transformar-me, fazer-me diferente. Pelo
contrário, tenho também consciência do peso,
da responsabilidade do mandato que ora
assumo e ele será partilhado com v.exa.,
deputado Romildo Titon, e com os demais
membros da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Jean Kuhlmann, querido amigo.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN
— Deputado Joares Ponticelli, gostaria de
parabenizá-lo, bem como parabenizar toda
Mesa Diretora e notadamente o deputado
Romildo Titon, porque foi através do
consenso e da unidade que construiremos
uma sociedade mais justa, mas com muita
luta e garra.

Pretendo, sim, conduzir os trabalhos
desta Casa ampliando os acertos, deputado
Gelson Merisio, e v.exa. promoveu nestes
últimos três anos muitos deles nesta Casa,
mas ainda temos construções históricas por
serem feitas e quero contar com o seu apoio,
com a sua experiência e orientação para que
possamos continuar avançando.

Espero que v.exa., deputado Joares
Ponticelli, espelhe-se, ao conduzir esta Casa,
nos deputados Julio Garcia, Jorginho Mello e
Gelson Merisio, porque se hoje obtivemos
praticamente o consenso nesta Casa é porque
eles nos ensinaram que trabalhando em
conjunto o estado e o povo catarinense é que
ganham.

Depois fui promovido, deputado Darci
de Matos, a empacotador de caixa de um
supermercado, onde ainda compro a cada vez
que vou passar o Natal e as festas de fim de
ano com a minha família.

Sou muito grato a todos que me
ajudaram a chegar a este momento.
Primeiramente agradeço à minha bancada,
deputados Silvio Dreveck, Valmir Comin, José
Milton Scheffer e Reno Caramori, companheiros
que foram muito generosos comigo também no
comando do partido. E v.exas. podem ter
certeza de que saberei honrar a presença do
nosso partido e da nossa bancada neste posto.

Parabéns, sucesso e contem com a
minha humilde ajuda naquilo que pude!

E seguida ingressei no Magistério,
comecei a minha carreira na escola onde fiz o
ginásio, no distrito de Aterrado. Passando pelo
Serril, hoje Braço do Trombudo, cheguei a
Tubarão, em 1987, a fim de cursar a
universidade e seguir a minha carreira no
Magistério.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Muito obrigado, deputado Jean
Kuhlmann.

Esta Presidência agradece as
manifestações bondosas, algumas até
exageradas, dos colegas deputados dirigidas
tanto ao presidente como aos demais membros
da Mesa Diretora.

Em seguida agradeço ao PSDB,
deputado Serafim Venzon, que foi fundamental
no fechamento do bloco naquele momento,
quando somados os nossos votos chegamos a
11 parlamentares, para ampliar, a partir dali,
essa construção.

Em 1996, como já disse, motivado
pelos amigos de Tubarão, ingressei na política,
fui eleito vereador e dois anos depois, motivado
por um grupo que poucos acreditavam que
pudesse dar certo, aventurei-me numa
candidatura a deputado estadual. Fazia 20
anos que a cidade de Tubarão não elegia um

Antes de encerrar a presente sessão,
também pretendo fazer uma manifestação em
respeito a tantos que aqui compareceram e a
tantos que aqui permanecem ainda.

Agradeço também ao PSD. Depu-
tados Darci de Matos e Gelson Merisio, muito
obrigado pela confiança, apoio e solidariedade.
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Agradeço ainda aos deputados
Narcizo Parisotto e Altair Guidi, que desde o
primeiro momento foram parceiros e solidários
na construção desse projeto.

Sras. deputadas e srs. deputados,
hoje já existem tecnologias de ponta para
permitir a geração de energia sem poluir. E
vamos empreender esse esforço conjunto em
favor da geração de energia de que o Brasil
tanto precisa e da geração de emprego e renda
para a nossa gente.

pois este Poder é, de todos, o mais
transparente, primeiramente porque ele é
autofiscalizado e reúne aqui os principais
pensamentos da sociedade. Este Poder é, sim,
o principal defensor e sustentáculo da demo-
cracia, e teremos a coragem de fazer essa
discussão na sua preservação para o bem da
democracia em nosso país.

E aí chegou o grande momento de
diálogo com o PMDB. Muito obrigado, deputado
Romildo Titon, v.exa. é um homem do bem, um
grande parlamentar, que tem o meu respeito e
está em melhor conta tanto para mim quanto
para o nosso partido. Consigo olhar para trás,
deputado Romildo Titon, e ver que v.exa tem
conosco uma história. Santa Catarina lhe deve
muito pela conquista de um grande programa
rodoviário, o BID IV. Aprendi muito com v.exa.
nesta Casa e aprendi mais ainda agora, quando
v.exa. e sua bancada recuaram na sua
pretensão, como reconheceu ontem o gover-
nador Raimundo Colombo, em nome do entendi-
mento, não de conchavos, mas de acertos. O
PMDB é uma bancada grande, a maior, de um
partido que é o maior do estado, que tem a sua
história e que recuou para uma composição
histórica com um parlamentar que preside um
partido que foi seu adversário. E apesar de
algumas pessoas não conseguirem
compreender, isso faz parte do processo de
construção democrática.

Outra ação forte que vamos, durante
este curto período de tempo, empreender será
coordenada pelo nosso vice-presidente,
deputado Romildo Titon, que conduziu com
maestria a construção do Código Ambiental de
Santa Catarina, que virou referência nacional e
muitas Assembleias estão debatendo o
assunto com base no nosso modelo. Porque
com as mudanças advindas do Código Florestal
Brasileiro, o deputado Romildo Titon terá a
missão de, numa grande frente de trabalho,
envolver todos os agentes do setor para que
possamos adequar a legislação estadual à nova
legislação nacional.

Quero, portanto, conclamar todos
para iniciarmos nossos trabalhos a partir da
próxima terça-feira, quando a 3ª Sessão
Legislativa da 17ª Legislatura será instalada
com a presença do governador que fará a
leitura da sua mensagem anual.

Gostaria de conclamar todos ao
trabalho. Vamos fazer este ano ser de muita
produção. Eu corro contra o tempo por ter
apenas um ano na Presidência, mas quero
compartilhar, quero o engajamento de todos,
quero dividir com todos este ano que eu espero
seja próspero para a Assembleia, para Santa
Catarina e para os catari nenses.Já a terceira ação terá, deputado

Ismael dos Santos, a coordenação direta de
v.exa., juntamente com outros parlamentares e
outras entidades, numa forte luta no combate
permanente ao avanço do crack e das demais
drogas que continuam a dizimar famílias em
Santa Catarina e no Brasil.

Por fim, mais uma vez muito obrigado
a todos que me ajudaram a chegar a este
momento de glória, desde os parlamentares,
tantos ex-parlamentares, tantas outras lide-
ranças, até os meus familiares, os meus
amigos, o meu gabinete, a minha equipe, o
meu time de todas as horas. A todos, repito,
muito obrigado! Que Deus nos abençoe nesta
caminhada, e que possamos fazer, a exemplo
do que fez o presidente Gelson Merisio, muito
mais por Santa Catarina e por sua gente.

Depois conversamos com a deputada
Angela Albino e hoje conversamos com a
bancada do Partido dos Trabalhadores.

V.Exa., deputado Gelson Merisio,
juntamente com a deputada Ana Paula Lima e
tantos outros, empreendeu um grande evento
nesta Casa que produziu resultados concretos, que
foi a campanha da adoção, envolvendo diversos
outros órgãos. Assim, pretendemos empreender
uma ação de luta, deputado Ismael dos Santos,
contra o crack e as drogas, para que as famílias
catarinenses possam ver diminuída a proliferação
desse mal que atinge tantos.

Não conseguimos, apesar de termos
tentado, um entendimento com o deputado
Sargento Amauri Soares, mas compreendemos
perfeitamente a sua posição, que tem o nosso
respeito e também o da Mesa Diretora.

Muito obrigado a todos!
(Palmas)

Quero também agradecer a tantos
outros que participaram desse processo.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Gelson Merisio — Pela

ordem, sr. presidente.Por fim, quando eu e o deputado
Romildo Titon fomos comunicar ao governador
Raimundo Colombo e ao vice-governador
Eduardo Pinho Moreira o nosso entendimento,
sentimos sua vibração, porque essa era a
torcida do governo do estado, não para que
este Poder se tornasse subserviente, porque
ele vai continuar como deve ser, autônomo,
independente, mas harmônico, sendo
respeitado com poder pelo Executivo.

O deputado Gelson Merisio conseguiu
atender a uma demanda que era de anos de
deputados que reclamavam e clamavam por
condições dignas de trabalho, por gabinetes
onde pudessem empreender as suas ações.
Conseguimos esse feito, deputado Gelson
Merisio, e temos hoje condições plenas de
trabalho graças ao esforço que v.exa. e a sua
gestão empreenderam, condições essas que
são invejadas por diversas outras Assembleias
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares
Ponticelli) — Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Gelson Merisio.

O SR. DEPUTADO GELSON MERISIO —
Deputado Joares Ponticelli, antes que v.exa.
encerre esta sessão, permita-me, em breves
palavras, cumprimentar toda a Mesa que tomou
posse e que a partir de hoje liderará o processo
coletivo de representação de Santa Catarina.Não é justo que se faça nenhuma

crítica de intervenção ou de desrespeito que o
governador ou que o governo tenha praticado
contra este Poder. Tivemos, deputado Gelson
Merisio, sob seu comando, independência
plena e assim continuará sendo, mas
atendendo aos chamamentos que através de
projetos o governo nos fez, conseguimos dar as
respostas, porque se não tivéssemos feito isso,
com certeza não estaríamos vivendo este
momento importante de termos em 2013 mais
de R$ 7 bilhões em obras anunciadas e
encaminhadas. E se este momento está sendo
vivido por Santa Catarina, deve-se à ação desta
Casa, suprapartidariamente. Essa autonomia
será mantida com harmonia porque estamos
aqui para construir as respostas que Santa
Catarina espera de nós.

Permita-me, também rapidamente,
agradecer a cada um dos colegas que comigo
dividiram a Mesa Diretora que ontem encerrou o
seu mandato. Agradeço a todos os 39 parla-
mentares que junto comigo exerceram os primeiros
dois anos desta legislatura pela paciência, pela
parceria e pelo companheirismo.

Entretanto, para atender a essa
demanda tivemos que sacrificar parte dos
servidores, que foram deslocados para outros
prédios fora do edifício central. Precisamos
agora resolver essa pendência. O nosso esforço
será no sentido de iniciar a solução que em um
ano certamente não vou conseguir terminar,
mas que o deputado Romildo Titon haverá de
dar continuidade.

A grande conquista que registro é a
condição de concluir o mandato tendo a
amizade e o respeito dos 39 colegas depu-
tados. Isso, para mim, é o maior patrimônio
que todos nós, da Mesa, levamos, e quero
desejar àqueles que assumem o comando
deste Poder o mesmo êxito e o mesmo
sucesso, para que juntos possamos continuar
transformando o nosso estado num estado tão
bom quanto é e o quanto mais poderá ser.

Num esforço forte lutaremos para
que os servidores possam retornar ao prédio
central, e para isso teremos que estudar três
ou quatro alternativas que temos para trazê-los
de volta para que eles possam sentir-se
alesquianos de verdade. Queremos todos aqui
perto para dar mais eficiência ao trabalho, já
que temos um quadro de servidores exemplar!Por fim, pretendo, neste que é um

curto período de tempo, um ano apenas, deixar
também, deputado Gelson Merisio, algumas
ações que possam lembrar a nossa passagem.
Três ações externas vão nortear a nossa
gestão. A primeira delas, já anunciada ontem,
em Porto Alegre, será uma ação parlamentar
conjunta, deputado Valmir Comin, envolvendo
sindicato e todos os órgãos vinculados ao
carvão mineral de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, com as nossas universidades e
com as do Rio Grande do Sul, para que
possamos defender um verdadeiro pré-sal que
esses estados têm para ser explorado, a fim de
produzir energia, emprego e renda, que é o
nosso carvão.

Sucesso, deputado Joares Ponticelli!
Sucesso, deputado Romildo Titon! Sucesso a
todos os membros da Mesa Diretora! E que
Deus nos abençoe sempre!

Quero contar com a presença, com o
engajamento e com a participação de todos,
sejam efetivos, comissionados, terceirizados.
Precisamos juntar a nossa ação para que a
defesa do Parlamento e das pessoas que o
compõem seja uma constante de cada uma e
de cada um de nós. Este Poder tem sido, com
muita frequência, injustiçado e maltratado por
alguns segmentos. É verdade, sim, que temos,
como no Poder Legislativo de todo o Brasil,
mazelas que ainda precisam ser corrigidas,
como há em qualquer instituição ou em
qualquer lugar onde haja atividade humana.
Mas não é verdade que este é o Poder mais
deformado, como alguns insistem em apregoar,

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joares

Ponticelli) — Muito obrigado, presidente Gelson
Merisio.

Esta Presidência declara encerrada a
presente sessão, convocando outra, especial,
para a instalação dos trabalhos da 3ª Sessão
Legislativa da 17ª Legislatura, para a leitura da
mensagem anual do sr. governador do estado,
para o dia 5 de fevereiro, às 14h.

Está encerrada a sessão.
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA
Art. 1º NOMEAR a servidora JUCELIA CLARA DA SILVA,

aprovada e classificada no Concurso Público nº 001/2009, realizado
em 10 de janeiro de 2010, no cargo de provimento efetivo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-26, habilitação de Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, com lotação na Diretoria Administrativa.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001-DL, de 2013
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, do Regimento Interno, no
uso de suas atribuições

Art. 2º A posse dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da publicação deste Ato.

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Gelson Merisio, por um período
de doze dias, a contar de 5 de fevereiro do corrente ano, para tratar de
assuntos particulares.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este
Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Manoel Mota -  SecretárioPALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 6 de fevereiro de 2013
Deputado Kennedy Nunes -  SecretárioDeputado Joares Ponticelli

*** X X X ***
Presidente ATO DA MESA Nº 024, de 06 de fevereiro de 2013

*** X X X *** A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, tendo
em vista o que consta do Processo nº 0018/2013,

ATO DA MESA DL

RESOLVE: com fundamento no art. 27 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, deste
Poder,

ATO DA MESA Nº 004-DL, de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições

ATRIBUIR ao servidor GUSTAVO DZIS GIACOMINI,
matrícula nº 6306, ocupante do cargo de Técnico Legislativo - Grupo de
Atividades de Nível Médio, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, do código PL/TEL-26, padrão vencimental correspondente
ao nível 51, a contar de 16 de janeiro de 2013.

CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Dado Cherem para
ausentar-se do País, no período de 3 a 19 de fevereiro do corrente ano,
para tratar de assuntos particulares.
PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 6 de fevereiro de 2013 Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente

Deputado Manoel Mota -  SecretárioDeputado Joares Ponticelli - Presidente
Deputado Kennedy Nunes -  SecretárioDeputado Kennedy Nunes - 1º Secretário

*** X X X ***
Deputado Nilson Gonçalves - 2º Secretário ATO DA MESA Nº 025, de 06 de fevereiro de 2013

*** X X X *** A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, tendo
em vista o que consta do Processo nº 0016/2013,

ATOS DA MESA

RESOLVE: com fundamento no art. 27 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, deste
Poder,

ATO DA MESA Nº 022, de 06 de fevereiro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

ATRIBUIR ao servidor RICARDO ALMEIDA, matrícula nº
6322, ocupante do cargo de Técnico Legislativo - Grupo de Atividades
de Nível Médio, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, do
código PL/TEL-26, padrão vencimental correspondente ao nível 51, a
contar de 16 de janeiro de 2013.

RESOLVE: nos termos do art. 37 e seus incisos I e II,
da Constituição Federal, c/c o artigo 21 e
seu inciso I, da Constituição do Estado de
Santa Catarina, e artigo 5.º e §s. da Lei
6.745/85,

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Manoel Mota -  Secretário

Art. 1º NOMEAR a servidora LAURA JOSANI ANDRADE
CORREA, aprovada e classificada no Concurso Público nº 001/2009,
realizado em 10 de janeiro de 2010, no cargo de provimento efetivo de
Técnico Legislativo, código PL/TEL-26, habilitação de Técnico
Legislativo, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, com lotação na Coordenadoria de Eventos/ Gerência
Cultural.

Deputado Kennedy Nunes -  Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 026, de 06 de fevereiro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 3381/2012,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005.

Art. 2º A posse dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da publicação deste Ato.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este
Ato entra em vigor na data de sua publicação.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária a servidora ROSIMILIA LIMA
FONSECA, matrícula nº 860, ocupante do cargo de Analista Legislativo,
código PL/ALE-59, a contar de 16 de dezembro de 2012.

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Manoel Mota -  Secretário

Deputado JOARES PONTICELLI - PresidenteDeputado Kennedy Nunes -  Secretário
Deputado Manoel Mota -  Secretário*** X X X ***
Deputado Kennedy Nunes -  Secretário

ATO DA MESA Nº 023, de 06 de fevereiro de 2013
*** X X X ***

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

ATO DA MESA Nº 027, de 06 de fevereiro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 0010/2013,

RESOLVE: nos termos do art. 37 e seus incisos I e II,
da Constituição Federal, c/c o artigo 21 e
seu inciso I, da Constituição do Estado de
Santa Catarina, e artigo 5.º e §s. da Lei
6.745/85,

RESOLVE: com fundamento no art. 1º, § 19 da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003.
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CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária a servidora MARTHA FERNANDEZ
GONZAGA CURIAL, matrícula nº 1409, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-45, a contar de 11 de janeiro de 2013.

NOMEAR DOUGLAS GLEEN WARMLING,  para exercer o
cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete da
Presidência, código PL/DAS-8, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de fevereiro de 2013 (CGP - Chefia de
Gabinete da Presidência).Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente

Deputado JOARES PONTICELLI - PresidenteDeputado Manoel Mota -  Secretário
Deputado Manoel Mota - SecretárioDeputado Kennedy Nunes -  Secretário
Deputado Kennedy Nunes - Secretário*** X X X ***

*** X X X ***ATO DA MESA Nº 028, de 06 de fevereiro de 2013
ATO DA MESA Nº 030, de 06 de fevereiro de 2013Edita o calendário dos feriados e pontos facultativos do

período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013,
para o Poder Legislativo Catari nense.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2972/2012,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em
vista o que consta do Decreto Estadual nº 1.332, de 07 de janeiro de 2013,
publicado no Diário Oficial nº 19.490, de 09 de janeiro de 2013,

RESOLVE: com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I,
parte final, da Constituição Federal, c.c. o
art. 6º A da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, introduzido
pela Emenda Constitucional nº 70, de 29
de março de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º Fixar o calendário dos feriados e pontos

facultativos do período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2013, no âmbito do Poder Legislativo Catarinense,
conforme segue:

CONCEDER APOSENTADORIA por invalidez, ao servidor
JOSÉ GERALDO DA SILVA, matrícula nº 1467, no cargo de Técnico
Legislativo, código PL/TEL-44, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a
contar de 01 de fevereiro de 2013.

� 11 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);
� 12 de fevereiro, terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);
� 13 de fevereiro, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às

13:00 horas); Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário� 28 de março, quinta-feira (ponto facultativo);
Deputado Jailson Lima - Secretário� 29 de março, sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado nacional);

*** X X X ***� 21 de abril, domingo, Tiradentes (feriado nacional);
ATO DA MESA Nº 031, de 06 de fevereiro de 2013� 1º de maio, quarta-feira, Dia do Trabalho (feriado nacional);
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2573/2012

� 30 de maio, quinta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo);
� 31 de maio, sexta-feira (ponto facultativo);
� 11 de agosto, domingo, Data Magna do Estado de Santa Catarina

(feriado estadual);
RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005, combinado com o art 7º da Emenda
Constitucional 41, de 2003.

� 07 de setembro, sábado, Independência do Brasil (feriado
nacional);

� 12 de outubro, sábado, Nossa Senhora Aparecida (feriado
nacional);

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, a servidora IRACEMA VERGINIA MARTINS, matrícula nº
1463, no cargo de Técnico Legislativo, código PL/TEL-53, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade
na forma da lei, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

� 28 de outubro, segunda-feira, Dia do Servidor Público (ponto
facultativo);

� 02 de novembro, sábado, Finados (feriado nacional);
� 15 de novembro, sexta-feira, Proclamação da República (feriado

nacional);
Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente� 24 de dezembro, terça-feira, véspera do Natal (ponto facultativo);
Deputado Kennedy Nunes - Secretário� 25 de dezembro, quarta-feira, Natal (feriado nacional); e
Deputado Jailson Lima - Secretário� 31 de dezembro, terça-feira, Véspera de Ano Novo (ponto

facultativo). *** X X X ***
ATO DA MESA Nº 032, de 06 de fevereiro de 2013Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua

publicação. A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado JOARES PONTICELLI - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Deputado Jailson Lima - Secretário
*** X X X ***

EXONERAR a servidora MARLENE FENGLER, matrícula
nº 5997, do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, código
PL/DAS-8, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de
1 de fevereiro de 2013 (CGP - Chefia de Gabinete da Presidência).

ATO DA MESA Nº 029, de 06 de fevereiro de 2013
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado JOARES PONTICELLI - PresidenteRESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, e em
conformidade com as Resoluções nºs. 001
e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas
alterações,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Jailson Lima - Secretário

*** X X X ***

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

EXTRATOS
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (14 de junho
de 2012).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, pelo
Decreto Federal nº 3.931 alterado pelo Decreto 4.342/2002, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão
Presencial nº 019/2012.

EXTRATO 008/2013
REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 019/2012
oriunda do Pregão Presencial CL nº 019/2012.
OBJETO: Aquisição de materiais a serem utilizados nos setores de
atendimento à saúde.

LOTE Nº 1
Item Qtde. Unid. Produtos Marca Valor Unit.

(R$)
 Valor

Total (R$)
1 6 Frasco Álcool líquido 70% - frasco c/ 1 litro Da Ilha 5,17 31,02
2 4 Frasco Creme de massagem corporal neutro sem perfume d’água natural ou similar Dágua Natural 23,37 93,48

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação
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3 1 Peça Esfigmomanômetro - aparelho de pressão arterial adulto com velcro preto Solidor 39,00 39,00
4 1 Peça Estetoscópio adulto simples Solidor 39,00 39,00
5 14 Caixa Lençol descartável em bobina medindo 70 cm x 50 metros Flexpell 8,70 121,80
6 4 Vidro Óleo essencial de alecrim 10 ml Bioessencial 20,57 82,28
7 4 Vidro Óleo essencial de bergamota 10 ml Bioessencial 42,24 168,96
8 2 Vidro Óleo essencial de capim limão 10 ml Bioessencial 21,12 42,24
9 2 Vidro Óleo essencial de cedro 10 ml Bioessencial 25,08 50,16

10 1 Vidro Óleo essencial de cipreste de 10 ml BySamya 30,75 30,75
11 3 Vidro Óleo essencial de erva doce 10 ml Bioessencial 29,48 88,44
12 3 Vidro Óleo essencial de eucalipto 10 ml BySamya 11,50 34,50
13 4 Vidro Óleo essencial de funcho de 10 ml Bioessencial 29,48 117,92
14 2 Vidro Óleo essencial de gengibre 10 ml Bioessencial 33,66 67,32
15 4 Vidro Óleo essencial de gerânio 10 ml Bioessencial 29,04 116,16
16 3 Vidro Óleo essencial de grapefruit 10 ml Bioessencial 29,04 87,12
17 4 Vidro Óleo essencial de hortelã de 10 ml Bioessencial 39,16 156,64
18 6 Vidro Óleo essencial de junípero 10 ml Bioessencial 48,40 290,40
19 5 Vidro Óleo essencial de laranja 10 ml Bioessencial 13,20 66,00
20 8 Vidro Óleo essencial de lavanda 10 ml BySamya 27,88 223,04
21 4 Vidro Óleo essencial de limão 10 ml BySamya 14,50 58,00
22 1 Vidro Óleo essencial de mandarina 10 ml BySamya 19,25 19,25
23 2 Vidro Óleo essencial de manjericão 10 ml Bioessencial 23,00 46,00
24 4 Vidro Óleo essencial de manjerona 10 ml BySamya 40,05 160,20
25 3 Vidro Óleo essencial de olíbano 10 ml Bioessencial 47,85 143,55
26 3 Vidro Óleo essencial de patchouli 10 ml Bioessencial 36,35 109,05
27 1 Vidro Óleo essencial de petitgrain 10 ml Bioessencial 30,82 30,82
28 3 Vidro Óleo essencial de pinho 10 ml BySamya 27,40 82,20
29 1 Vidro Óleo essencial de sândalo 10 ml Bioessencial 40,02 40,02
30 4 Vidro Óleo essencial de tea tree 10 ml Bioessencial 34,50 138,00
31 4 Vidro Óleo essencial de tomilho 10 ml BySamya 24,95 99,80
32 1 Vidro Óleo essencial de vetiver 10 ml Bioessencial 44,65 44,65
33 2 Vidro Óleo essencial ylang ylang 10 ml Bioessencial 28,55 57,10
34 3 Litro Óleo vegetal de semente de uva Agreste 51,30 153,90

 TOTAL  3.128,77
1ª REGISTRADA: Fisioblatt Comercial Ltda. Fone/fax (47) 3014-9700

e-mail ronaldo@fisioblatt.com.brEndereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 215, 1º andar, Sala 2, Centro,
Curitiba/PR CNPJ/MF nº 06.094.249/0001-90

2ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda.CEP 80020-000
LOTE Nº 4

Item Qtde. Unid. Produtos Marca Valor
Unitário 

(R$)

Valor Total
(R$)

1 30 Cartela Agulha auricular 1 mm Complementar 3,80 114,00
2 30 Cartela Agulha auricular 1,5 mm Complementar 3,80 114,00
3 6 Caixa Agulhas DBC 20 x 30 cabo espiral inox - cx. c/ 1000 agulhas DBC 138,50 831,00
4 6 Caixa Agulhas DBC 20x40 cabo espiral inox - cx. c/ 1000 agulhas DBC 138,50 831,00
5 1 Peça Aparelho de laser, com 2 canetas 904 nm e 830 nm (Ibramed - Laserpulse ou

similar)
Ibramed 4.980,00 4.980,00

6 50 Caixa Apong c/ adesivo - cx. c/ 100 bandagens DBC 41,40 2.070,00
7 1 Peça Bola suíça de 65 cm Carci 86,00 86,00
8 30 Peça Bolsa gel quente e frio Mercur 17,25 517,50
9 4 Peça Cinta multiuso para bolsa térmica gel - costas e ombros - mercur ou similar Mercur 56,28 225,12

10 4 Peça Cinta multiuso para bolsa térmica gel - membros e articulações - preta Mercur 56,28 225,12
11 30 Pacote Eletrodo adesivo 5 x 5 cm - 2 pares p/ pacote (Valutrode ou similar) Hollywog 26,90 807,00
12 1 Peça Exercitador para mãos e dedos - extra leve - amarelo (Digiflex ou similar) Hollywog 99,00 99,00
13 1 Peça Exercitador para mãos e dedos - forte - azul (Digiflex ou similar) Hollywog 99,00 99,00
14 1 Peça Exercitador para mãos e dedos - leve - vermelho (Digiflex ou similar) Hollywog 99,00 99,00
15 1 Peça Exercitador para mãos e dedos - médio - verde (Digiflex ou similar) Hollywog 99,00 99,00
16 6 Peça Faixa elástica, cor amarela (Theraband ou similar) Carci 17,48 104,88
17 6 Peça Faixa elástica, cor azul (Theraband ou similar) Carci 21,60 129,60
18 4 Peça Faixa elástica, cor roxa (Theraband ou similar) Carci 24,25 97,00
19 5 Peça Faixa elástica, cor verde (Theraband ou similar) Carci 19,50 97,50
20 80 Pacote Ímã 12 x 3 mm Fisioblatt 8,50 680,00
21 50 Pacote Ímã 15 x 3 mm Fisioblatt 8,50 425,00
22 50 Pacote Ímã 17 x 3 mm Fisioblatt 8,50 425,00
23 30 Pacote Ímã 8 x 3 mm Fisioblatt 8,50 255,00
24 1 Peça Luminária de teto para cromoterapia em alumínio e acrílico com 3 leds rgb de

alta potência com controle remoto
Joron 1.680,00 1.680,00

25 30 Peça Moxabastão de Artemísia WI 25,30 759,00
26 4 Peça Over ball bola inflável 26 cm Fisioblatt 40,25 161,00
27 50 Pote Pastilhas Stiper - pote c/ 30 pastilhas Stiper 41,40 2.070,00

TOTAL 18.080,72
1ª REGISTRADA: Fisioblatt Comercial Ltda CNPJ/MF nº 06.094.249/0001-90

2ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda.Endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 215, 1º andas, Sala 2, Centro,
Curitiba/PR Florianópolis, 05 de fevereiro de 2013
CEP 80020-000 Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC
Fone/fax (47) 3014-9700 *** X X X ***
e-mail ronaldo@fisioblatt.com.br
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EXTRATO 009/2013 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, pelo
Decreto Federal nº 3.931 alterado pelo Decreto 4.342/2002, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão
Presencial nº 019/2012.

REFERÊNCIA: 3ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 020/2012
oriunda do Pregão Presencial CL nº 019/2012.
OBJETO: Aquisição de materiais a serem utilizados nos setores de
atendimento à saúde.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (14 de junho
de 2012).

LOTE Nº 2
TEM QDE UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA VALOR

UNIT. (R$)
VALOR
TOTAL
(R$)

1 5 FRS Água oxigenada 10 volumes de 100 ml Rioquimica 2,93 14,63
2 5 GL Água para autoclave - galão c/ 5 litros Asfer 18,24 91,20
3 10 PCTE Algodão hidrófilo - pacote de 500g Nathalia 11,27 112,65
4 3 PCTE Ataduras de 4,5 cm de largura Neve 6,48 19,44
5 3 PCTE Ataduras de algodão de 10 cm Taylor 5,40 16,20
6 6 PCTE Compressas de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm - pacote com 500 compressas America 30,00 180,00
7 12 CX Curativo bandagem - cx. c/ 40 curativos Cremer 5,06 60,66
8 5 PCTE Embalagem para esterilizar de 140 x 200 mm - pac. c/ 100 embalagens Sigma 43,49 217,43
9 6 RL Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5 m Missner 12,81 76,86

10 10 RL Fita cirúrgica cor da pele 25 mm x 10 m Wiltex 4,32 43,20
11 30 RL Fita cirúrgica cor da pele 50 mm x 10 m Wiltex 8,25 247,50
12 12 CX Hastes flexíveis - cx. c/ 100 hastes York 3,81 45,72
13 6 FRS Loção oleosa dersani / Celloil Óleo de 100 ml Hipopharma 8,79 52,74
14 5 FRS Solução aquosa de clorexidina a 2% - frasco de 1 litro Rioquimica 10,16 50,78
15 5 FRS Solução degermante de clorexidina a 2% - frasco de 1 litro Rioquimica 14,19 70,95
16 10 FRS Soro fisiológico a 0,9% de 100ml Segmenta 3,54 35,40
17 6 FRS Soro fisiológico a 0,9% de 250ml Segmenta 4,37 26,19
18 10 FRS Soro glicosado a 5% de 250 ml Segmenta 4,47 44,70

TOTAL 1.406,24
1ª REGISTRADA: Centerlabsc Comércio de Produtos Laboratoriais
Ltda.

Fone/fax (48) 3248-2815
e-mail rodrigo@centerlabsc.com.br
CNPJ/MF nº 08.010.504/0001-02Endereço: Rua Fermino Costa, nº 493, Capoeiras, Florianópolis/SC
2ª REGISTRADA: Vital Distribuidora Hospitalar Ltda.CEP 88085-030

LOTE Nº 03
ITEM QDE UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)
1 6 Caixa Abaixador de língua - cx c/ 50 espátulas em madeira Teotho 2,31 13,86
2 2 Peça Adaptadores p/ vacutainer Bd 0,33 0,66
3 60 Frasco Água destilada - frasco de 1 litro Asfer 2,85 171,00
4 10 Frasco Água oxigenada 10 volumes - frasco de 1 litro Biotec 14,55 145,50
5 20 Caixa Agulhas multi sample needle 0,80 x 25 mm p/ vacutainer (cx. c/ 100 agulhas) Cral 21,84 436,80
6 36 Frasco Álcool 73,4% líquido - 1 litro Ciclofarma 4,80 172,80
7 1 Rolo Algodão hidrófilo (500 gr) Nathalia 11,27 11,27
8 20 Pacote Algodão multiuso em retângulos Cremer 10,28 205,50
9 6 Caixa Bandagem antisséptica p/ pós-coleta Cral 10,08 60,48
10 1 Câmara Câmara de neubauer espelhada Newoptics 144,23 144,23
11 10 Peça Copo de becker - 50 ML vidro Roni Alzi 3,90 39,00
12 10 Frasco Detergente Bioclean plus - conc. p/ bio-2000 Bioplus 55,43 554,25
13 12 Galão Detergente neutro para vidraria - galão de 5 litros Quimidrol 21,33 255,96
14 40 Caixa Embalagem coletora de perfurocortante de 3 litros (cx. c/ 10) Cartoon 15,03 601,20
15 5 Peça Escova fina para lavagem de tubo de ensaio Prislika 2,81 14,03
16 10 Peça Estante de ferro com capacidade para 12 tubos Cral 9,57 95,70
17 1 Frasco Éter etílico PA- frasco de 1 litro Biotec 88,50 88,50
18 10 Pacote Filtro descartável com alça de segurança, para exames parasitológicos, para

taças de 125 e 250 ml - pacote com 100 filtros
Descarpack 44,91 449,10

19 10 Caixa Fita de teste p/ urina c/ 10 testes/100 tiras Wama 13,53 135,30
20 10 Peça Fita impressora para bioplus bio-2000 Bioplus 11,40 114,00
21 2000 Frasco Frasco plástico descartável para fezes com rosca - frasco c/ 50 ml Jprolab 0,17 330,00
22 3 Peça Garrote c/ velcro para coleta de sangue. Garrote 5,06 15,17
23 10 Saco Gaze hidrófila em compressa com 7,5 cm comp. 9 fios e 5 dobras Cremer 22,77 227,70
24 72 Litro Hipoclorito de sódio 1% Biotec 24,75 1.782,00
25 10 Un Controle para Bioquimica 6 x 5 ml normal Analisa 171,00 1.710,00
26 10 Un Controle para Bioquimica 6 x 5 ml patológico Analisa 171,00 1.710,00
27 10 Caixa Instant - prov. conj. de corantes para hematologia Newprov 29,25 292,50
28 48 Caixa Lâminas de vidro c/ borda jateada - cx. c/ 50 lâminas Bioslide 2,19 105,12
29 5 Caixa Lamínulas 18 x 18 mm de vidro - cx. c/ 100 lamínulas Precision 1,16 5,78
30 5 Caixa Lamínulas 20 x 20 mm de vidro - cx. c/ 100 lamínulas Precision 1,25 6,23
31 5 Caixa Lamínulas 22 x 22 mm de vidro - cx. c/ 100 lamínulas Precision 1,43 7,13
32 10 Caixa Lamínulas p/ neubaeur 20 x 26 mm de vidro Perfecta 9,75 97,50
33 2 Frasco Líquido de Turck - frasco c/ 500 ml Newprov 10,53 21,06
34 20 Caixa Luva látex descartável antialérgica (tamanho grande) Descarpack 16,07 321,30
35 5 Caixa Luva látex descartável antialérgica (tamanho M) Descarpack 16,07 80,33
36 25 Caixa Luva látex descartável antialérgica (tamanho médio) Descarpack 16,07 401,63
37 20 Caixa Luva látex descartável antialérgica (tamanho pequeno) Descarpack 16,07 321,30
38 20 Caixa Luva látex descartável antialérgica (tamanho PP) Descarpack 16,07 321,30
39 6 Caixa Papel filtro qualitativo redondo - cx. c/ 100 de 9 cm Jprolab 1,71 10,26
40 200 Peça Parasitokit - sistema descartável p/ pesq. de helmintos Descarplas 0,38 75,00
41 20 Peça Pipeta de vidro de 1 ml 1/100 Precision 1,58 31,50
42 20 Peça Pipeta de vidro de 10 ml 1/10 Precison 1,58 31,50

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria  de Publicação



16 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.509 06/02/201 3

43 20 Peça Pipeta de vidro de 2 ml 1/100 Precision 1,58 31,50
44 20 Peça Pipeta de vidro de 5 ml 1/10 Precision 1,58 31,50
45 1 Peça Pipetadores automáticos de vol. fixo de 0,010 microlitros Peguepet 39,48 39,48
46 2 Peça Pipetadores automáticos de vol. fixo de 0,020 microlitros Peguepet 39,48 78,96
47 2 Peça Pipetadores automáticos de vol. fixo de 0,025 microlitros Peguepet 39,48 78,96
48 1 Peça Pipetadores automáticos de vol. fixo de 0,050 microlitros Peguepet 39,48 39,48
49 1 Peça Pipetadores automáticos de vol. fixo de 0,250 microlitros Peguepet 39,48 39,48
50 1 Peça Placa de kline com 12 escavações 6 x 8 cm p/ VDRL Perfecta 33,90 33,90
51 10 Peça Ponteira plástica descartável para pipeta automática de 1000 microlitros - azul Cral 14,70 147,00
52 5 Pacote Ponteira plástica descartável para pipeta automática, na cor amarela, tamanho

pequeno - pacote com 1000 ponteiras
Cral 6,30 31,50

53 5000 Peça Ponteira plástica para pipeta automática azul clara de 1 ml a 5 ml Cral 0,17 825,00
54 5 Kit Reagente Ácido úrico PP Analisa 37,50 187,50
55 2 Kit Reagente Albumina 22% - frasco 10 ml Prothemo 18,75 37,50
56 5 Kit Reagente ALT - PP Analisa 42,00 210,00
57 4 Kit Reagente Antígeno RPR - brás (pronto p/ VDRL) 3 ml (550219) (Laborclin) Laborclin 23,43 93,72
58 6 Kit Reagente APTT tromboplastina parcial ativada Clot 66,89 401,31
59 4 Kit Reagente ASO látex Wama 31,40 125,58
60 5 Kit Reagente AST - PP (método cinético UV) Analisa 42,00 210,00
61 6 Kit Reagente Cálcio arsenazo c/ 200 ml Analisa 96,00 576,00
62 3 Kit Reagente Cefalina ativada TAP Tempo de Protrombina Clot 61,77 185,31
63 10 Kit Reagente Colesterol HDL (método enzimático) Analisa 9,38 93,75
64 12 Kit Reagente Colesterol PP (método enzimático) Analisa 42,00 504,00
65 6 Kit Reagente Creatinina (método cinético colorimétrico) Analisa 30,00 180,00
66 10 Kit Reagente Fator reumatoide - método látex Wama 25,50 255,00
67 3 Kit Reagente FR - PP - método látex Analisa 37,50 112,50
68 8 Kit Reagente Gama GT - PP Analisa 40,50 324,00
69 12 Kit Reagente Glicose PP - método colorimétrico enzimático Analisa 33,90 406,80
70 6 Kit Reagente Hemostat aPTT-EL In Vitro 66,08 396,45
71 3 Kit Reagente Magnésio - sistema colorimétrico Analisa 28,05 84,15
72 6 Kit Reagente PCR - reagente látex Wama 27,00 162,00
73 4 Kit Reagente Soro de coombs - frasco de 10 ml Prothemo 26,25 105,00
74 4 Kit Reagente Soro p/ teste anti-A Prothemo 16,05 64,20
75 4 Kit Reagente Soro p/ teste anti-B Prothemo 16,05 64,20
76 4 Kit Reagente Soro p/ teste anti-D Prothemo 33,00 132,00
77 6 Kit Reagente Teste para detecção de gonadotrofina coriônica humana HCG - kit c/

50 tiras soro/urina
Wama 24,75 148,50

78 12 Kit Reagente Triglicerídios - PP Analisa 93,00 1.116,00
79 6 Kit Reagente Uréia UV - PP (método cinético) Analisa 69,00 414,00
80 5 Peça Relógio despertador para laboratório Import 5,85 29,25
81 20 Pacote Saco de lixo branco de 30 litros, para coleta de resíduo hospitalar - pacote c/

100 sacos
Gd 20,73 414,60

82 50 Peça Seringa hipodérmica descartável 20 ml c/ agulha 25 x 7 Descarpack/Cral 0,44 21,75
83 5 Caixa Tubo capilar p/ micro-hematócrito sem heparina - cx. c/ 500 tubos Perfecta 8,67 43,35
84 6 Peça Tubo p/ VHS Wintrobe de 200 mm, c/ número em branco (grande), método

westergren
Precision 1,77 10,62

85 1 Caixa Tubo vacutainer para coagulograma (tampa azul) - cx. c/ 100 tubos Cral 28,35 28,35
86 25 Caixa Tubo vacutainer para glicemia (tampa cinza) - cx. c/ 100 tubos Cral 28,35 708,75
87 25 Caixa Tubo vacutainer para imunologia 10 ml (tampa marrom) siliconisado - cx. c/ 100

tubos
Cral 32,55 813,75

88 20 Caixa Tubo vacutainer para provas hematológicas (tampa roxa) c/ EDTA - cx. c/ 100
tubos

Cral 28,35 567,00

TOTAL 22.217,06
1ª REGISTRADA: Centerlabsc Comércio de Produtos Laboratoriais
Ltda.

EXTRATO 010/2013
REFERÊNCIA: 2ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 023/2012
oriunda do Pregão Presencial CL nº 020/2012.Endereço: Rua Fermino Costa, nº 493, Capoeiras, Florianópolis/SC
OBJETO: Contratação de hotel para hospedagem de convidados/contra-
tados para ministrar e participar de aulas e palestras na ALESC.

CEP 88085-030
Fone/fax (48) 3248-2815

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (01 de agosto
de 2012).

e-mail rodrigo@centerlabsc.com.br
CNPJ/MF nº 08.010.504/0001-02

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas
contidas da referida Lei com suas alterações posteriores, da Lei nº
10.520/2002, do Ato da Mesa nº 214/2007 e, subsidiariamente, pelo
Decreto Federal nº 3.931 alterado pelo Decreto 4.342/2002, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital de Pregão
Presencial nº 020/2012.

2ª REGISTRADA: Prontolab Equipamentos e Produtos Científicos Ltda.
Florianópolis, 05 de fevereiro de 2013
Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC

*** X X X ***

Item Qtd Und Especificação
HOTEL QUATRO ESTRELAS (****)

Valor da
Diária (R$)

Valor Total de
Diárias (R$)

1 100 SV Serviços de hospedagem em apartamento “MASTER SINGLE”, em hotel de categoria quatro
estrelas, com as características mínimas abaixo nos termos da Portaria nº 100 e Cartilha de
Orientação Básica do Ministério do Turismo, que estabeleceu o Sistema Brasileiro de
Classificação de Meios de Hospedagem, a saber:

174,25 17.425,00

- Serviço de recepção aberto por 24 horas
- Serviços de mensageiro no período de 24 horas
- Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes
- Área útil da UH, exceto banheiro, com 15 m² (mínimo 90%)
- Banheiros nas UH com 3 m² (mínimo 90%)
- Berço para bebês, a pedido
- Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para aquecimento de
mamadeiras e comidas, etc)
- Café da manhã na UH
- Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período de 24 horas
- Troca de roupas de cama e banho diariamente
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- Secador de cabelo à disposição sob pedido
- Serviço de lavanderia
- Televisão em 100% das UH
- Canais de TV por assinatura em 100% das UH
- Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH
- Mesa de trabalho, com cadeira, iluminação própria, e ponto de energia e telefone, nas
UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais
- Sala de ginástica/musculação com equipamentos
- Serviço de facilidades de escritório virtual
- Minirrefrigerador em 100% das UH
- Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH
- Restaurante
- Serviço de alimentação disponível para café da manhã,
- almoço e jantar
- Serviço à la carte no restaurante
- Bar
- Área de estacionamento com serviço de manobrista
- Pagamento com cartão de crédito ou de débito

2 50 SV Serviços de hospedagem em apartamento “MASTER DOUBLÉ”, em hotel de categoria quatro
estrelas, com as mesmas características dos apartamentos single, ou seja:

213,20 10.660,00

- Serviço de recepção aberto por 24 horas
- Serviços de mensageiro no período de 24 horas
- Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes
- Área útil da UH, exceto banheiro, com 15 m² (mínimo 90%)
- Banheiros nas UH com 3 m² (mínimo 90%)
- Berço para bebês, a pedido
- Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para aquecimento de
mamadeiras e comidas, etc)
- Café da manhã na UH
- Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período de 24 horas
- Troca de roupas de cama e banho diariamente
- Secador de cabelo à disposição sob pedido
- Serviço de lavanderia
- Televisão em 100% das UH
- Canais de TV por assinatura em 100% das UH
- Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH
- Mesa de trabalho, com cadeira, iluminação própria, e ponto de energia e telefone, nas
UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais
- Sala de ginástica/musculação com equipamentos
- Serviço de facilidades de escritório virtual
- Minirrefrigerador em 100% das UH
- Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH
- Restaurante
- Serviço de alimentação disponível para café da manhã,
- almoço e jantar
- Serviço à la carte no restaurante
- Bar
- Área de estacionamento com serviço de manobrista
- Pagamento com cartão de crédito ou de débito

TOTAL:  28.085,00
1ª REGISTRADA: Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda. Parlamentar, código PL/GAB-57, Atividade Parlamentar Externa, do

Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 1 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Gilmar Knaesel - Laguna).

Endereço: Rua Felipe Schmidt, nº 1260, Centro, Florianópolis
CEP 88.010-002

Carlos Alberto de Lima SouzaFone/fax (48) 3952-3200/3952-3222
Diretor Gerale-mail comercial@castelmarhotel.com.br

*** X X X ***CNPJ/MF nº 83.053.140/0001-55
PORTARIA Nº 306, de 06 de fevereiro de 2013Florianópolis, 05 de fevereiro de 2013

Deputado Joares Ponticelli- Presidente da ALESC O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***

PORTARIAS RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,PORTARIA Nº 304, de 06 de fevereiro de 2013

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

NOMEAR NATHALIA KAROLINE DOS SANTOS DINIZ
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-45, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Gilmar Knaesel).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora ALINE DAMÁZIO NEVES,
matrícula nº 7000, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
45, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 1 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Gilmar Knaesel).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 307, de 06 de fevereiro de 2013

Carlos Alberto de Lima Souza O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 305, de 06 de fevereiro de 2013 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

EXONERAR a servidora MIRELLE GRABOSKI DOS
PASSOS, matrícula nº 6066, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 5 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Ciro Marcial Roza).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

NOMEAR ALINE DAMÁZIO NEVES, matrícula nº 7000,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário *** X X X ***
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PORTARIA Nº 308, de 06 de fevereiro de 2013 NOMEAR VERA LUCIA TASCA, matrícula nº 6980, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-69, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 5 de fevereiro
de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 314, de 06 de fevereiro de 2013NOMEAR ANTONIO MICHEL GRABOSKI LAUREANO,

matrícula nº 5686, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Ciro Marcial Roza - Laguna).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor Geral EXONERAR a servidora VERINÊS ZUCHI BAMPI,
matrícula nº 6178, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
63, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 5 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 309, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 315, de 06 de fevereiro de 2013

EXONERAR o servidor GILBERTO SILVEIRA DOS
SANTOS, matrícula nº 6921, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-32, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 1 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
NOMEAR VERINÊS ZUCHI BAMPI, matrícula nº 6178,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-68, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 5 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch - Florianópolis).

PORTARIA Nº 310, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor GeralEXONERAR o servidor RAFAEL MATUJACKI
KOSCREVIC, matrícula nº 7119, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-59, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 5 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 316, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 311, de 06 de fevereiro de 2013

EXONERAR o servidor EDUARDO CONTE, matrícula nº
4340, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-47, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 5 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 317, de 06 de fevereiro de 2013NOMEAR RAFAEL MATUJACKI KOSCREVIC, matrícula

nº 7119, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-62, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de 5 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch - Laguna).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
NOMEAR EDUARDO CONTE, matrícula nº 4340, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-39, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 5 de fevereiro
de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider).

PORTARIA Nº 312, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor GeralEXONERAR a servidora VERA LUCIA TASCA, matrícula
nº 6980, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-63, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 5 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Dirceu Dresch).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 318, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 313, de 06 de fevereiro de 2013

EXONERAR o servidor ERALDO NEVES, matrícula nº
6917, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-39, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 5 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 319, de 06 de fevereiro de 2013 PORTARIA Nº 324, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato da
Mesa nº 396, de 29 de novembro de 2011, e do
item II, da cláusula quinta do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta entre
MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011.NOMEAR ERALDO NEVES, matrícula nº 6917, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-54, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 5 de fevereiro
de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider - Florianópolis).

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 01 de fevereiro de 2013.
Liderança do PP

Matrícula Nome do Servidor Cidade
Carlos Alberto de Lima Souza

3256 WENCESLAU ORIVAL DA SILVA FLORIANÓPOLISDiretor Geral
*** X X X *** Carlos Alberto de Lima Souza

PORTARIA Nº 320, de 06 de fevereiro de 2013 Diretor Geral
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

*** X X X ***
PORTARIA Nº 325, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor MAICOM KAMMERS, matrícula
nº 5219, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-41, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 4 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Jailson Lima da Silva).

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato da
Mesa nº 396, de 29 de novembro de 2011, e do
item II, da cláusula quinta do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta entre
MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011.Carlos Alberto de Lima Souza

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

Diretor Geral
*** X X X ***

Gab. Dep. Maurício EskudlarkPORTARIA Nº 321, de 06 de fevereiro de 2013

Matrícula NomeO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, 3388 JERUSA NARA MOSER

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 326, de 06 de fevereiro de 2013

NOMEAR DOUGLAS ROGÉRIO MINUZZO para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-22, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Narcizo Parisotto - Chapecó).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato da
Mesa nº 396, de 29 de novembro de 2011, e do
item II, da cláusula quinta do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta entre
MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 322, de 06 de fevereiro de 2013 PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 01 de fevereiro de 2013.O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Gab. Dep. Maurício Eskudlark

Matrícula Nome do Servidor CidadeRESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

7222 ALEXANDRE PEREIRA DE PAULO FLORIANÓPOLIS

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

NOMEAR EDISON VENSON para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-58,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Liderança do PSDB -
Criciúma).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 327, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza RESOLVE:
Diretor Geral LOTAR no Gabinete do Deputado VoInei Morastoni

FRANCISCO EDUARDO JOHANNSEN, servidor da Prefeitura Municipal de
Itajaí , colocado à disposição na Assembleia Legislativa , de acordo
com o 4º Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico Institucional,
celebrado entre Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de
Itajaí, compreendido entre 01/01/2013 até 31/12/2014.

*** X X X ***
PORTARIA Nº 323, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 328, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 01 de fevereiro de 2013. RESOLVE:
Gab Dep Jorge Teixeira LOTAR no Gabinete do Deputado Valmir Comin EVELIZ

COMIN, servidora da Prefeitura Municipal de Itajaí , colocado à
disposição na Assembleia Legislativa, de acordo com o 4º Aditivo ao
Convênio de Cooperação Técnico Institucional, celebrado entre
Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de Itajaí, compreendido
entre 01/01/2013 até 31/12/2014.

Matrícula Nome do Servidor Cidade

2595 MARIA DE FATIMA SCHAUFFERT
RAMOS DA SILVA

FLORIANÓPOLIS

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral Carlos Alberto de Lima Souza

*** X X X *** Diretor Geral
*** X X X ***
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PORTARIA Nº 329, de 06 de fevereiro de 2013 PORTARIA Nº 333, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,LOTAR no Gabinete do Deputado VoInei Morastoni

MAURO ROSENAU, servidor da Prefeitura Municipal de Itajaí , colocado
à disposição na Assembleia Legislativa, de acordo com o 4º Aditivo ao
Convênio de Cooperação Técnico Institucional, celebrado entre
Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de Itajaí, compreendido
entre 01/01/2013 até 31/12/2014.

EXONERAR a servidora ALDAIR DA SILVA, matrícula nº
7107, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-48, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Carlos Chiodini).
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor GeralCarlos Alberto de Lima Souza

*** X X X ***Diretor Geral
PORTARIA Nº 334, de 06 de fevereiro de 2013*** X X X ***

PORTARIA Nº 330, de 06 de fevereiro de 2013 O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

EXONERAR o servidor JOAQUIM ALBERTO DOMINGOS,
matrícula nº 6732, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
26, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Carlos Chiodini).

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

Carlos Alberto de Lima Souza
Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nº Diretor Geral

*** X X X ***
1497 ANNE LEONOR VIEIRA 15 03/12/12 0118/2013 PORTARIA Nº 335, de 06 de fevereiro de 2013
6821 VALDELICE DA SILVA SIQUEIRA 14 28/12/12 0120/2013 O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***

PORTARIA Nº 331, de 06 de fevereiro de 2013
EXONERAR o servidor ROBSON LOURENÇO DA SILVA,

matrícula nº 7108, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
48, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Carlos Chiodini).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor GeralPRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados: *** X X X ***

PORTARIA Nº 336, de 06 de fevereiro de 2013
Matr Nome do Servidor Qde

dias
Início em Proc. nº O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,1505 EDMILSON MATTOS 30 11/01/13 0112/2013

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

0457 JOAO MARIA GOMES DA SILVA 30 22/12/12 0113/2013

0620 SERGIO ROGERIO FURTADO
ARRUDA

20 05/12/12 0114/2013

NOMEAR THIAGO MACHADO para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-
55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 3ª
Secretaria - Imbituba).

1492 MARCO AURELIO RODRIGUES
NORONHA

90 28/12/12 0116/2013

1606 ANA MARIA MAIA RAMOS 90 04/12/12 0117/2013

2065 TEREZINHA RODRIGUES
GONCALVES

90 27/12/12 0119/2013
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor GeralCarlos Alberto de Lima Souza

*** X X X ***Diretor Geral
PORTARIA Nº 337, de 06 de fevereiro de 2013*** X X X ***
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

PORTARIA Nº 332, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

EXONERAR o servidor ALEXANDRE CESAR
FONTANELLA, matrícula nº 6771, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-45, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 5 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para

realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 001/2013,
Republicação.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
Matr Nome do Servidor Função PORTARIA Nº 338, de 06 de fevereiro de 2013

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

2016 Carlos Henrique Monguilhott Pregoeiro

1332 Hélio Estefano Becker Filho Pregoeiro substituto

1039 Victor Inácio Kist Equipe de Apoio RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

1998

0947

Bernadete Albani Leiria

Valter Euclides Damasco

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
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NOMEAR ALEXANDRE CESAR FONTANELLA, matrícula
nº 6771, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-47, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de 5 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

PORTARIA Nº 344, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
NOMEAR MELISA BERGONSI, matrícula nº 7172, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-71, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 6 de fevereiro
de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

PORTARIA Nº 339, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor GeralEXONERAR o servidor JOAO LUIZ DE OLIVEIRA,
matrícula nº 6600, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-
43, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 345, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,*** X X X ***
PORTARIA Nº 340, de 06 de fevereiro de 2013 EXONERAR o servidor ELISANDRO CARLOS DA ROSA

OLIVEIRA, matrícula nº 7159, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-27, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
contar de 6 de fevereiro de 2013 (Liderança do PC do B).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 346, de 06 de fevereiro de 2013

NOMEAR JOAO LUIZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 6600,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-45, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino - Florianópolis).

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X *** NOMEAR ELISANDRO CARLOS DA ROSA OLIVEIRA,
matrícula nº 7159, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-47, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de 6 de fevereiro de 2013 (Liderança do PC do B - Florianópolis).

PORTARIA Nº 341, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima SouzaRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor Geral

*** X X X ***EXONERAR o servidor MARCELO NASCIMENTO
POMAR, matrícula nº 6110, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-81, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar
de 6 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

PORTARIA Nº 347, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,Carlos Alberto de Lima Souza

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Diretor Geral
*** X X X ***

EXONERAR a servidora GREICI SOUZA, matrícula nº
4295, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider).

PORTARIA Nº 342, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Diretor Geral
*** X X X ***

PORTARIA Nº 348, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

NOMEAR MARCELO NASCIMENTO POMAR, matrícula
nº 6110, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-83, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da
data de 6 de fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino - Florianópolis).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor Geral NOMEAR GREICI SOUZA, matrícula nº 4295, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-77, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 6 de fevereiro
de 2013 (Gab Dep Aldo Schneider).

*** X X X ***
PORTARIA Nº 343, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, Carlos Alberto de Lima Souza

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Diretor Geral
*** X X X ***

EXONERAR a servidora MELISA BERGONSI, matrícula
nº 7172, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-54, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar de 6 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Angela Albino).

PORTARIA Nº 349, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso
XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Carlos Alberto de Lima Souza RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações,

Diretor Geral
*** X X X ***
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NOMEAR NEIDE MARIA DE CAMPOS, matrícula nº
6373, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-44, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a contar da data de 1 de
fevereiro de 2013 (Gab Dep Reno Caramori - Florianópolis).

Art. 1º As pessoas com deficiência, assim consideradas nos
termos da legislação vigente, ficam isentas do pagamento de quaisquer
taxas estaduais relativas à primeira emissão e à renovação da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), emitida pelo Departamento de Trânsito -
Detran, do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º As pessoas beneficiadas pela isenção prevista
nesta Lei poderão realizar os exames médicos necessários à
emissão e à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado de
Santa Catarina.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 350, de 06 de fevereiro de 2013
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Jorge TeixeiraRESOLVE:

Lido no ExpedienteLOTAR o servidor IVENS ANTONIO SCHERER, matrícula
nº 1678, no Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt. Sessão de 06/02/13

JUSTIFICATIVACarlos Alberto de Lima Souza
As pessoas com deficiência, na sua maior parte, auferem

baixos rendimentos, além de arcarem com inúmeras despesas
decorrentes dos problemas de saúde que enfrentam diariamente.

Diretor Geral
*** X X X ***

PROJETOS DE LEI Assim, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
documento de vital importância à locomoção destas pessoas, torna-se
um obstáculo muitas vezes intransponível.

PROJETO DE LEI Nº 0398.3/2012 Desta forma, o presente Projeto de Lei objetiva minorar as
dificuldades enfrentadas por aqueles que possuem deficiência,
garantindo-lhes maior acessibi lidade e integração à vida comunitária.

Denomina de “Horst Gerhard Purnhagen” a
sede do 5º Batalhão da 3ª Companhia do
Corpo de Bombeiros Militar no município de
Taió.

Em face do exposto, e com o único objetivo de facilitar às
pessoas com deficiência o acesso à Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), trago o presente Projeto de Lei à consideração deste
Parlamento, contando com a subsequente aprovação colegiada.

Art. 1º Fica denominada “Horst Gerhard Purnhagen” a sede
do 5º Batalhão da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar no
município de Taió. Deputado Jorge Teixeira

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. *** X X X ***
Sala das Sessões, PROJETO DE LEI Nº 0002.3/2013
Deputado Aldo Schneider Fica proibida a utilização de Organismos

Geneticamente Modificados - OGM
(transgênicos) na composição da
alimentação escolar fornecida aos alunos
dos estabelecimentos de ensino da rede
pública do Estado de Santa Catarina.

Lido no Expediente
Sessão de 06/02/13

JUSTIFICATIVA
A proposição que ora apresentamos à consideração dos

Pares deste parlamento visa atribuir a denominação de “Horst Gerhard
Purnhagen” à sede do 5º Batalhão da 3ª Companhia do Corpo de
Bombeiros Militar no município de Taió.

Art. 1º Fica proibida a utilização de Organismos Genetica-
mente Modificados - OGM (transgênicos) na composição da alimentação
escolar fornecida aos alunos dos estabelecimentos de ensino da rede
pública do Estado de Santa Catarina.

Objetiva-se com o presente projeto homenagear a memorável
figura do Senhor Horst Gerhard Purnhagen que, em razão de antevisão
e empenho pessoal, proporcionou ao município de Taió e à região do
Alto Vale crescimento econômico e social.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sua publicação.Nascido em Jaraguá do Sul, parte de uma família de cinco

irmãos, aos doze anos já trabalhava com carteira assinada. Serviu à
Polícia do Exército no Estado do Rio de Janeiro e, tamanha sua
dedicação e eficiência, no ano de 1957, fez parte da escolta da
presidência motorizada, responsável pela guarda do Presidente da
República Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

Lido no Expediente
Sessão de 06/02/13

Foi eleito por dois mandatos para o cargo de Prefeito
Municipal de Taió nas candidaturas dos anos de 2000 e de 2008.
Destacou-se pela atuação precipuamente na área da saúde, da
educação e no âmbito social, como também pelo fato de optar pela não
utilização de recursos públicos para suas despesas funcionais com
diária e combustível, e ainda pela distribuição dos vencimentos seus e
de sua esposa às pessoas carentes.

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
A presente proposição tem por escopo proibir a utilização de

Organismos Geneticamente Modificados - OGM (transgênicos) na
composição da alimentação escolar fornecida aos alunos dos
estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Santa
CatarinaO empresário e ex-prefeito é reconhecido por sua seriedade,

honestidade e empreendedorismo na administração do grupo Induma.
Empresário humanista, voltado para o crescimento dos colaboradores,
estimulava seus funcionários a frequentar a escola e a melhorar sua
qualidade de vida.

O consumo de OGM vem sofrendo restrições no mundo
inteiro. Isto porque no meio de intenso debate entre os que aprovam e
aqueles que são contra o uso dos transgênicos na alimentação
humana, ainda não há a comprovação de que estes produtos não
apresentam riscos futuros a saúde da população.O Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, em 2005,

prestou homenagem a Horst, entregando-lhe a medalha de Mérito “Carl
Franz Albert Hoepcke”, em razão de suas importantes ações nas áreas
da saúde, da educação, do meio ambiente, social, econômica e
empresarial, como também pela contribuição ao desenvolvimento do
Estado Catarinense.

Ante ao exposto, julgamos necessário que os alunos da rede
pública de ensino no Estado de Santa Catarina sejam protegidos
quanto à utilização de produtos transgênicos na alimentação escolar
que lhes é oferecida, pelo menos até que haja uma decisão final sobre
a possibilidade de utilizar estes produtos, sem riscos para a saúde,
garantindo assim aos alunos da rede pública estadual uma alimentação
saudável e de qualidade.

Em sua administração iniciou o processo de implantação do
Corpo de Bombeiros, sendo reconhecido como o principal personagem
nessa conquista. Diante do exposto solicito o apoio dos demais Pares para

aprovação da presente matéria.Faleceu em 28 de agosto de 2009, deixando aos seus
familiares e à população o testemunho de um cidadão ativo e generoso,
bem como de uma pessoa extremamente dedicada.

Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch

Assim, diante da justiça do pleito solicito aos nobres Pares
desta Casa a aprovação do Projeto de Lei.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 003.4/2013

*** X X X *** Trata da estadualização da rodovia
municipal, que liga os municípios de
Quilombo e Jardinópolis, e dá outras
providências

PROJETO DE LEI Nº 0001.2/2013
Concede isenção do pagamento de taxas
estaduais relativas à primeira emissão e à
renovação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), às pessoas com
deficiência e dá outras providências.

Art. 1º O Governo do Estado fica autorizado a estadualizar a
estrada municipal que liga as cidades de Quilombo e Jardinópolis numa
extensão de 16 (dezesseis) quilômetros.
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Parágrafo único. A referida rodovia será incorporada à malha
rodoviária estadual do Programa Rodoviário Estadual - PRE após a
respectiva publicação do Decreto de estadualização.

II - aquisições diretamente da economia popular e solidária,
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas
organizações, priorizando-se a produção agroecológica, os assenta-
mentos da reforma agrária, as comunidades indígenas, de pescadores
artesanais e de remanescentes de quilombos;

Art. 2º Fica autorizado também ao Governo do Estado a
realizar todas as obras necessárias para a sua restauração,
pavimentação e conclusão. III - realização de processo simplificado para aquisição de

gêneros alimentícios oriundos dos beneficiários desta Lei, nos termos
da legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 10.696, de 2 de
julho de 2003 (PAA), com redação dada pela Lei Federal nº 12.512, de
14 de outubro de 2011;

Art. 3º A rodovia municipal de que trata o art. 1º terá a
classificação de “Rodovia SC”.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Dirceu Dresch IV - apoio a práticas de sustentabilidade ambiental, social e

econômica;Lido no Expediente
Sessão de 06/02/13 V - equidade na aplicação das políticas públicas, respeitando

os aspectos de gênero, cultura e etnia;JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente, VI - participação dos agricultores familiares e dos empreendi-

mentos da economia popular e solidária na formulação e
implementação da política instituída por esta Lei;

Senhoras e Senhores Deputados,
A referida estrada tem início/fim na Rodovia Estadual SC-469

e passa pelas localidades hoje conhecidas como Linha São José e
Linha São Luís, no município de Quilombo e passa ainda pela
comunidade de Monte Belo, no município de Jardinópolis, com uma
extensão aproximada de 16 quilômetros, diminuindo sem dúvida a
distância entre estes Municípios.

VII - incentivo à produção diversificada agroecológica, com
apoio multissetorial das entidades de extensão rural, de pesquisa
pública, das estruturas de crédito, de abastecimento e de armazena-
mento do Estado;

VIII - estímulo à conscientização da sociedade e dos
servidores e empregados públicos sobre a importância da alimentação
saudável e do valor social da forma de aquisição dos bens e serviços
pelo Estado; e

Os Municípios por si só não dispõem de recursos próprios
para a manutenção e conservação da estrada o que ressalta a
reivindicação da população para a sua estadualização o que contribuirá
para o progresso dos municípios, além de facilitar o traslado da
população agrícola dentre outras atividades realizadas.

IX - fomento ao desenvolvimento local e regional.
Art. 4º A Compra Coletiva/SC, para atingir seus objetivos e

diretrizes, poderá utilizar os seguintes instrumentos:Vale ressaltar que a Rodovia dá acesso a centenas de
propriedades rurais, todo movimento agropecuário, escoamento da
produção de leite, suinocultura, avicultura e agricultura, e ainda cabe
mencionar a beleza exuberante daquela importante área turística de
nosso Estado catarinense, o que por si só justifica qualquer
investimento em virtude do seu alto índice de produção.

I - crédito;
II - infra-estrutura e serviços;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - pesquisa e desenvolvimento;
V - promoção da aquisição direta de alimentos para abasteci-

mento dos órgãos da administração direta e indireta, nos termos do
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - instituído pela Lei Federal
nº 10.696/03;

Portanto, entendemos que a estadualização da estrada
proporcionará um fluxo mais ativo de cargas e passageiros naquela
localidade, barateando o frete e aumentando a competitividade dos
produtos ali produzidos, gerando mais riquezas para o nosso Estado,
bem como, implicará em ganho de qualidade de vida para a população
das comunidades que por ali trafegam.

VI - cooperativismo e associativismo;
VII - educação, capacitação e profissionalização dos

trabalhadores da agricultura familiar e da economia popular e solidária;
Tendo em vista o alcance benéfico deste Projeto de Lei e do relevante

caráter social, submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas
Excelências, esperando ao final o acolhimento e a aprovação da matéria.

VIII - agroindustrialização; e
IX - regularização fiscal e sanitária dos produtos comer-

cializados pela agricultura familiar.
Sala das Sessões, Art. 5º Para atingir os objetivos e as diretrizes da Compra

Coletiva/SC, o Estado promoverá as seguintes ações:Deputado Dirceu Dresch
*** X X X *** I - viabilizar o suporte técnico e finan ceiro necessário;

PROJETO DE LEI Nº 0004.5/2013 II - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas;
Estabelece a Política Estadual para
compras governamentais da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais e da Economia Popular e Solidária -
Compra Coletiva/SC

III - desenvolver atividades de formação profissional,
especialmente nas áreas da produção, da administração, da
cooperação e da comercialização;

IV - estabelecer parcerias com universidades,
organizações não-governamentais e centros de formação, visando à
realização de cursos, estudos, intercâmbios e outras atividades
pedagógicas relacionadas aos instrumentos elencados no art. 4º
desta Lei.

Art. 1º Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e
instrumentos destinados à instituição de Política Estadual para
Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais e da Economia Popular e Solidária, doravante
chamada Compra Coletiva/SC.

V - promover a divulgação de atividades, especialmente entre
os beneficiários diretos e a população em geral;

§ 1º A Compra Coletiva/SC objetiva que o Estado de Santa
Catarina utilize o poder das compras governamentais como elemento
propulsor do desenvolvimento sustentável.

VI - manter cadastro dos projetos desenvolvidos no seu
âmbito;

VII - disponibilizar espaços públicos destinados à comer-
cialização dos produtos oriundos dos beneficiários desta Lei, tais como
feiras, exposições, mercados e centrais de abasteci mento;

§ 2º A Política instituída por esta Lei deve ser compatibilizada
com o tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e
empresas de pequeno porte nas licitações públicas, disciplinado pela
Lei nº 15.116, de 19 de janeiro de 2010.

VIII - estimular a inserção dos beneficiários desta Lei na
economia estadual, em especial com mecanismos que estimulem a
comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar e da
economia solidária;

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I - agricultura familiar e empreendimento familiar rural

aqueles definidos na Lei Federal nº 11.326 de 24 de julho de 2006,
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar;

IX - estimular a criação de redes e de cadeias produtivas
solidárias que articulem os agricultores familiares e os empreendi-
mentos da economia popular e solidária;

II - economia popular e solidária: setor formado pelos
empreendimentos econômicos solidários - EES, constituído por
empresas, cooperativas, redes e empreendimentos de autogestão
caracterizados pelos requisitos da legislação, e que tenham como
características serem coletivos e suprafamiliares, utilizarem práticas
permanentes e não eventuais, e prevalência da existência real ou da
vida regular da organização produtiva, mesmo sem o registro legal.

X - promover a utilização de Selo(s) de identificação de origem
e qualidade dos produtos oriundos da agricultura familiar e da
economia popular e solidária;

XI - criar Banco de Alimentos;
XII - oportunizar aos agricultores familiares e aos empreendi-

mentos solidários a capacitação, a orientação e os meio necessários
ao fornecimento regular de gêneros alimentícios e de outros bens, no
mercado regional no qual estão inseridos;Parágrafo único. Para efeitos desta Lei os beneficiários

previstos no caput deste artigo serão referidos como agricultores
familiares e empreendimentos da economia popular e solidária.

XIII - incentivar a produção diversificada agroecológica, com
apoio multissetorial das entidades de extensão rural, de pesquisa
pública, das estruturas de crédito, de abastecimento e de armazena-
mento do Estado;

Art. 3º A Compra Coletiva/SC observará os seguintes
princípios e diretrizes:

I - descentralização das compras governamentais destinadas
à aquisição de bens e de serviços, em especial de gêneros
alimentícios;

XIV - incluir cláusula em contratos de exploração de
atividades de alimentação em espaços públicos para aquisição de
gêneros alimentícios dos beneficiários desta Lei;
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XV - estabelecimento de cardápios adaptados às
potencialidades regionais bem, como às safras agrícolas; e

a - evento com 200 a 250 pessoas - 1 (um) profissional
habilitado;

XVI - estimular a organização de consumidores integrados à
Compra Coletiva/SC.

b - 251 a 300 pessoas - 2 (dois) profissionais habilitados;
c - 301 a 500 pessoas - 4 (três) profissionais habilitados;

Art. 6º A Compra Coletiva/SC, para atingir os objetivos e diretrizes
estabelecidos nesta Lei, poderá também reservar percentual de, no mínimo,
30% nas compras realizadas pela Administração Direta e Indireta do Estado
para aquisição de bens e de serviços provenientes da agricultura familiar e
empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária.

d - 501 a 700 pessoas - 6 (quatro) profissionais habilitados;
e - 701 a 1000 pessoas - 10 (dez) profissionais habilitados;
f - a partir de 1001 pessoas, sempre na proporção de 1 (um)
profissional habilitado para cada 100 pessoas.

Art. 2º - O profissional será habilitado pelos Bombeiros
Militares/Voluntários ou por empresas credenciadas pelos mesmos
para execução do treinamento e habilitação.

Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos
definidos pela Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003,
adquiridos nos termos da Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro de
2011, poderão ter um acréscimo de até 30% (trinta por cento) em
relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,
observadas as condições definidas pelo Grupo Gestor do Programa de
Aquisição de Alimentos e do Comitê Gestor da Compra Coletiva/SC
constituído pelo art. 8º desta Lei.

Art. 3º - O comprovante da habilitação do profissional será comprovado
pela organização do evento com cópia da documentação da habilitação,
que deverá ficar a disposição, no local, dos órgãos de fiscalização,
podendo para averiguação ser exigida a apresentação, posterior, do
original do documento apresentado.
Art. 4º - O não atendimento desta exigência implicará multa de 100,00
(cem reais) a 500,00 (quinhentos reais), na reincidência, corrigidos
anualmente pelo Índice Geral de Preços - IGP, por participante do
evento

Art. 7º Nos casos de dispensa de licitação previstos no art.
24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Estado
adquirirá, preferencialmente, gêneros alimentícios diretamente de
agricultores familiares e de empreendimentos da economia popular e
solidária de que trata esta Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
após a data de sua publicação, e será regulamenta, pelo Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, no prazo máximo de 90
(noventa) dias da sua publicação.

Art. 8º O Poder Executivo constituirá Comitê Gestor da
Compra Coletiva/SC, coordenado pela Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Sustentável, composto por órgãos governamentais e
entidades da sociedade civil, para sua operacionalização.

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2013.
Deputado Darci de Matos

Lido no Expediente
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sessão de 06/02/13
Sala das Sessões, JUSTIFICATIVA
Deputado Dirceu Dresch O presente projeto tem por objetivo incentivar os cuidados

com eventos públicos que são realizados no Estado de Santa Catarina,
criando a obrigatoriedade, dos organizadores, de contratar pessoal
habilitado e treinado para, em casos de emergência (incêndio/desaba-
mento/tumultos, etc.), buscar o melhor encaminhamento de forma a
minimizar o impacto da emergência.

Lido no Expediente
Sessão de 06/02/13

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

A presente proposição tem por escopo estabelecer, assim
como fizemos no ano de 2010, a política estadual para compras
governamentais da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais e da Economia Popular e Solidária - que passaremos a chamar
de Compra Coletiva/SC.

O Governo do Estado de Santa Catarina, em conjunto com a
Polícia Militar, Bombeiros Militares/Voluntários, Policia Civil, e outros
órgãos que possam contribuir para a elaboração de regulamento
especifico, se reunirão para definir os eventos onde serão necessários
a implementação desta lei, bem como a forma de credenciamento
destes profissionais habili tados.Nossa intenção naquele momento foi conceder tratamento

diferenciado e simplificado em suas contratações públicas para as
microempresas e empresas de pequeno porte, mais tarde transformada
na Lei nº 15.116, de 19 de janeiro de 2010.

Deputado Darci de Matos
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 006.7/2013
O presente projeto de lei visa instituir em nosso Estado uma

política estadual para compras governamentais da agricultura familiar
transformando-se num elemento propulsor do desenvolvimento sustentável.

Institui, no âmbito do Estado De Santa
Catarina, a obrigatoriedade de todo evento
com mais de 200 pessoas possuir sistema
informatizado que identifique o numero de
pessoas participantes.

Tem como diretrizes: descentralização das compras
governamentais destinadas à aquisição de bens e de serviços, em
especial de gêneros alimentícios; aquisições diretamente da economia
popular e solidária, da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou suas organizações, priorizando-se a produção agroecológica, os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades indígenas, de
pescadores artesanais e de remanescentes de quilombos;

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a
obrigatoriedade de todo o evento público com mais de 200 (duzentas)
pessoas, possuírem sistema informatizado (software) que possa
registrar o numero de participantes no evento.
Art. 2º - As informações do sistema informatizado deverão permanecer
a disposição dos órgãos fiscalizadores por período mínimo de 30
(trinta) dias, e não poderão sofrer alterações.

A Compra Coletiva/SC poderá utilizar a promoção da
aquisição direta de alimentos para abastecimento dos órgãos da
administração direta e indireta, nos termos do Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA - instituído pela Lei Federal nº 10.696/03.

Art. 3º - O não atendimento desta exigência implicará multa de 50,00
(cinqüenta reais) e de 100,00 (cem reais), na reincidência, corrigidos
anualmente pelo Índice Geral de Preços - IGP, por participante do
evento que será estimado através de documentos possíveis desta
identificação.

Neste sentido para implementar plenamente esse programa,
nosso Estado promoverá atividades de formação profissional e dará
todo suporte técnico, estabelecendo parcerias.

Poderá também reservar percentual de, no mínimo, 30% nas
compras realizadas pela Administração Direta e Indireta do Estado para
aquisição de bens e de serviços provenientes da agricultura familiar e
empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
após a data de sua publicação, e será regulamenta, pelo Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, no prazo máximo de 90
(noventa) dias da sua publicação.

Assim, ao aprovarmos o presente projeto de lei, damos um
grande passo ao reconhecimento da grande importância que tem a
agricultura familiar para Santa Catarina e para o Brasil, neste sentido,
submeto à elevada consideração e apreciação de Vossas Excelências,
esperando ao final o acolhimento e a aprovação da matéria.

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2013.
Deputado Darci de Matos

Lido no Expediente
Sessão de 06/02/13

JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões, O presente projeto tem por objetivo incentivar os cuidados

com eventos públicos que são realizados no Estado de Santa Catarina,
criando a obrigatoriedade, dos organizadores, de obedecer o numero de
participantes liberados para as condições do local..

Deputado Dirceu Dresch
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 005.6/2013
Institui, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, a obrigatoriedade de todo evento
com mais de 200 pessoas contratar
pessoal habilitado para atuar em casos de
emergência.

O Governo do Estado de Santa Catarina, em conjunto com a
Polícia Militar, Bombeiros Militares/Voluntários, Policia Civil, e outros
órgãos que possam contribuir para a elaboração de regulamento
especifico, se reunirão para definir os eventos onde serão necessários
a implementação desta lei, bem como a forma de utilização do software
e as autoridades aptas a sua fiscalização.Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a

obrigatoriedade de todo o evento público com mais de 200 (duzentas)
pessoas, contratarem pessoal treinado e habilitado para atuar em
casos de emergência, na proporção abaixo relacionada:

Deputado Darci de Matos
*** X X X ***
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